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A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade 
calcada  no  binômio  posse  e  lapso  de  tempo.  Quando  a 
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“  (…)  A ação reivindicatória pressupõe a existência de  
domínio  do  autor  e  posse  injusta  do  réu.  Portanto,  
demonstrando o réu que detém o domínio da área que  
ocupa, afastando, por conseguinte, a hipótese de posse  
injusta,  a  ação  deve  ser  julgada  improcedente.  (...)”  
Resp n.º  1028246 / SC, Rel.: Min. João Otávio de Noronha,  
Órgão Julgador: Quarta Turma, D.J.: 28/09/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

RELATÓRIO

Maria Salete Carvalho Ferreyra ajuizou Ação Reivindicatória em face do 

Lar da Providência Carneiro da Cunha, alegando, em resumo, que desde 1997 adquiriu 

a casa onde mora, que possui 24 (vinte e quatro) metros de frente e fundo, 38,50 (trinta e 

oito  vírgula cinquenta)  metros de cumprimento do lado direito  e  37,50  (trinta  e sete 

vírgula  cinquenta)  metros  de  cumprimento  do  lado  esquerdo.  Todavia,  aduz  que  o 

promovido  edificou  um muro  do  seu  lado  esquerdo  “desaparecendo  assim  os  24:00 

metros de fundos que ficou para o lado da Instituição”, pelo que requer a sua imissão na 

parte do seu terreno, com a demolição do obstáculo. 

Às fls. 160/166, o magistrado julgou improcedente o pedido reivindicatório, 

acolhendo a exceção de usucapião arguida na contestação. 

Ademais,  condenou  a  autora  ao  pagamento  das  custas  processuais  e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Inconformada com o resultado da sentença, a demandante apelou, pedindo 

a reforma do julgado, sob o argumento de que não restaram demonstrados os requisitos 

essenciais à configuração da usucapião.

Neste sentido, aduz a inexistência da posse mansa e pacífica, porquanto 

ocorreu apropriação injusta e invasão da propriedade alheia, caracterizando-se em um 

verdadeiro esbulho, tampouco o lapso temporal exigido.
Desembargador José Ricardo Porto 
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 Outrossim,  ressalta  que  reivindica  o  terreno  desde  que  o  comprou,  em 

1997, todavia só ingressou com a ação em 2008, uma vez que não possuía a escritura 

pública, apenas adquirida por meio de decisão judicial.  

Assevera,  ainda,  que  a  contagem da  prescrição  aquisitiva  não  pode  ser 

computada enquanto o imóvel estiver na propriedade de  terceiro. 

Ante o exposto, pugna pelo provimento do seu recurso, com a reforma da 

decisão combatida e a procedência do pedido inaugural, com a inversão da sucumbência. 

Contrarrazões, fls. 180/182, pela manutenção do decisum.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça, fls. 188/189, ofertou cota, 

abstendo-se de emitir parecer meritório.

É o relatório. 

VOTO

A autora ajuizou ação reivindicatória com o objetivo de ser imitida na posse 

de parte do seu terreno localizado na Rua São Paulo, Bairro dos Estados, nesta Capital,  

alegando que o promovido está ocupando a área ilegalmente.  O pedido inicial foi julgado 

improcedente,  porquanto  o  julgador  acolheu  a  exceção  de  usucapião  arguida  em 

contestação. 

Conforme regra inserta no art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a 

faculdade  de  reaver  a  coisa  do  poder  de  quem quer  que  injustamente  a  possua  ou 

detenha.

A faculdade  de  reivindicar  é  a  prerrogativa  do  proprietário  de  excluir  a 

ingerência alheia e injusta sobre coisa sua. A ação reivindicatória, espécie de demanda 

petitória,  com fundamento  no  jus  possidendi,  é  ajuizada pelo  proprietário  sem posse, 

Desembargador José Ricardo Porto 
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contra o possuidor sem propriedade.

De outro lado,  é  incontroverso que a usucapião pode ser  alegada como 

matéria de defesa, nos termos do que dispõe a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.

A questão a que se discute é se, de fato, estão demonstrados os requisitos 

essenciais à configuração da usucapião extraordinária por parte do promovido no terreno 

da autora. 

A usucapião  é  modo  originário  de  aquisição  da  propriedade  calcada  no 

binômio posse e lapso de tempo. Quando a pessoa exerce posse mansa e pacífica sobre 

bem móvel ou imóvel pelo prazo previsto na lei, adquire-lhe o domínio. 

Ora,  que a área discutida pertence à demandante é incontroverso, conforme 

se denota com a escritura pública de fls. 07/09. Do mesmo modo, também não restam 

dúvidas  que  a  demandada  avançou  o  seu  terreno,  construindo  um muro  no  lote  da 

promovente, já que isso sequer foi contestado. 

Todavia,  resta-nos  saber  se  restou  configurada  a  alegada  usucapião 

extraordinária. 

Segundo o art. 550, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso, aquele que 

por 20 (vinte) anos ocupar, sem oposição, ininterruptamente, terreno alheio adquirir-lhe-á 

o domínio. Vejamos: 

Art. 550. Aquele que, por 20 (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  o  declare  por  
sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro  
de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955)

Ora, infiro que desde 1963 o Lar da Providência encontra-se ocupando o 

mesmo local onde atualmente mantém os seus trabalhos. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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 Noto, ainda, que a testemunha Jorge Francisco de Lima afirmou que desde 

1973, quando foi trabalhar para o promovido, o muro já estava edificado. (fls. 117)

Do  mesmo  modo,  asseverou  a  testemunha  Francisco  Mário  Torres  de 

Medeiros, ao afirmar que há pelo menos 15 anos o terreno já é murado. (fls. 144). 

Sem divergir, dispõe a Síntese Histórica do Lar da Providência, ao ressaltar,  

às fls. 68/69, que a Irmã Adélia Moura, em 1963, ao realizar obras no local “ murou toda a 

área da Entidade, ponto cruciante, em virtude das investidas dos malfeitores, que tiravam  

o sossego dos internos...”

Assim, pelas provas nos autos, está devidamente demonstrada a posse do 

Lar da Providência na área objeto de discussão desde pelo menos 1973. 

Por  conseguinte,  ainda  que  se  considere  que  desde  1997,  quando  a 

demandante adquiriu o terreno, a posse é reivindicada, e não a data da distribuição da 

ação, em 2008, o fato é que naquele ano (1997), o promovido já ocupava a área, de  

forma mansa e pacífica, há mais duas décadas, restando devidamente demonstrados os 

requisitos essenciais à usucapião. 

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: 

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  PEDIDO 
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  EXCEÇÃO  DE 
USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA. ARTIGO 550  
DO  CC/16.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  EXERCÍCIO  DA 
POSSE COM ANIMUS DOMINI, DE FORMA ININTERRUPTA E 
SEM  OPOSIÇÃO,  POR  MAIS  DE  20  ANOS.  ACESSIO  
POSSESSIONIS.  EXCEÇÃO  DE  USUCAPIÃO  ACOLHIDA.  
PEDIDO  REIVINDICATÓRIO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.  RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Comprovada  a  posse  mansa,  
pacífica e com animus domini por parte dos demandados por  
mais de vinte anos, na forma exigida pelo art. 550 do Código  
Civil  de  1916,  é  de  ser  acolhida  a  exceção  de  usucapião  
arguida como meio de defesa. Tal fato gera a improcedência do  
pedido reivindicatório.  (TJPR; ApCiv 1175085-7; Foz do Iguaçu;  
Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fabian Schweitzer;  
DJPR 04/06/2014; Pág. 591)

Desembargador José Ricardo Porto 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  reinvidicatória.  Exceção  de 
usucapião  arguida  em  defesa.  Posse  ad  usucapione.  
Comprovação  de  posse  vintenária  e  sem  oposição  dos 
requeridos. Improcedência do pleito reivindicatório. Recurso 
não provido. (TJMS; APL 0550138-73.2003.8.12.0041; Ribas do 
Rio Pardo; Segunda Câmara Cível;  Rel.  Des.  Atapoã da Costa  
Feliz; DJMS 29/05/2014; Pág. 13)

APELAÇÃO  CÍVEL.  POSSE  (BENS  IMÓVEIS).  AÇÃO 
REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS 
DO  ART.  550  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  1916  DEVIDAMENTE 
PREENCHIDOS. Comprovada a posse mansa, pacífica e com 
animus domini por parte dos demandados por mais de vinte  
anos, na forma exigida pelo art. 550 do Código Civil de 1916,  
é de ser acolhida a exceção de usucapião arguida como meio  
de defesa. Manutenção do julgamento de improcedência do  
pedido reivindicatório.  Apelo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 
403822-68.2013.8.21.7000;  Palmeira  das  Missões;  Décima 
Sétima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Liege  Puricelli  Pires;  Julg.  
30/01/2014; DJERS 11/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória cumulada com nulidade 
de transcrição. Terreno dos autores que é parcialmente invadido  
pelos  réus.  Sentença  de  procedência.  Irresignação  dos 
demandados. Preliminar. Nulidade do decisum. Necessidade de 
inclusão do tabelionato no polo passivo da demanda. Pleito que 
foi  indeferido  através  de  decisão  interlocutória.  Parte  que  não  
interpôs recurso de agravo. Preclusão consumativa. Inviabilidade  
de rediscussão da matéria. Recurso não conhecido no ponto. Se  
a  matéria  decidida  no  curso  do  processo  não  abarca  direito  
indisponível, a ausência de regular impugnação, mediante recurso  
próprio, traduz inegável aceitação com o teor do que deliberado,  
obstando  ulterior  discussão  em  torno  da  mesma  temática,  já  
fulminada  pela  preclusão.  Inteligência  do  art.  473  do  CPC.  
Exceção  de  usucapião  arguida  pela  defesa.  Área  
controvertida que envolve parcela sobreposta ao terreno de  
propriedade dos autores. Requeridos que adquiriram a área e  
a  ocupavam  há  mais  de  uma  década  quando  houve  o  
ajuizamento  da  ação.  Posse  exercida  de  forma  mansa,  
pacífica,  com ânimo de  dono  e  justo  título.  Presença  dos  
requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião. Art.  
551 do Código Civil de 1916. Exceção acolhida. Improcedência 
do pleito  reivindicatório,  com a ressalva de que a decisão não  
serve para fins de registro no álbum imobiliário, o que deverá ser  
buscado  em  ação  própria.  Inversão  dos  ônus  sucumbenciais.  
Recurso conhecido em parte e provido. (TJSC; AC 2012.025187-
9; Capital; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Subst. Jorge  
Luis Costa Beber; Julg. 10/04/2014; DJSC 25/04/2014; Pág. 375) 

Desembargador José Ricardo Porto 
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AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  IMÓVEL  URBANO.  Exceção  de 
usucapião arguida na defesa que restou acolhida De fato se 
encontram  presentes  os  requisitos  para  a  prescrição 
aquisitiva. Improcedência  do  pedido  reivindicatório.  Sentença 
mantida.  Agravo retido não conhecido e apelação não provida.  
(TJSP;  APL  0010058-22.2001.8.26.0004;  Ac.  7409214;  São 
Paulo;  Décima  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Roberto  
Maia; Julg. 11/03/2014; DJESP 28/03/2014)

Assim, vislumbro não merecer guarida a presente irresignação.

É que a ação reivindicatória pressupõe a existência de domínio do autor e a 

posse injusta do réu. Todavia, quando este demonstra a sua posse, de forma justa e 

pacífica, deve ser julgada improcedente a lide petitória. 

Nesse sentido, segue aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO REIVINDICATÓRIA.  TERRENOS 
CONTÍGUOS.  POSSE  INJUSTA  NÃO-COMPROVADA.  
TERRENO  INEXISTENTE  NO  PLANO  FÁTICO.  INÉRCIA  DO 
TITULAR  DO  DOMÍNIO  EM  OCUPÁ-LO.  DIREITO  DE 
PROPRIEDADE. ARTIGO 524 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. A 
ação reivindicatória  pressupõe a  existência  de  domínio  do  
autor e posse injusta do réu. Portanto, demonstrando o réu  
que  detém  o  domínio  da  área  que  ocupa,  afastando,  por  
conseguinte,  a hipótese de posse injusta,  a ação deve ser  
julgada improcedente. 2.  Se autor  e réu detêm o domínio de 
uma área cujo espaço físico não comporta os terrenos conforme  
descrito em seus respectivos títulos, o direito de um não pode se 
sobrepor ao do outro. Assim, mantém-se na posse aquele que a  
exerce  regularmente  em  detrimento  daquele  que,  por  longos  
anos, desinteressou-se pela ocupação da área em questão. 3. A 
preferência do titular do título mais antigo deve ser analisada em 
relação  à  cadeia  dominial.  4.  Recurso  especial  não-conhecido.  
Resp  n.º   1028246  /  SC,  Rel.:  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  
Órgão Julgador: Quarta Turma, D.J.: 28/09/2010.

 Portanto,  analisando  detidamente  o  conjunto  probatório,  entendo  que  o 

demandado logrou comprovar o exercício da posse, sem oposição e com animus domini, 

pelo prazo exigido pela legislação, o que obsta a pretensão formulada pela autora.

Nesse contexto, destaque-se trecho da sentença  a quo,  que com maestria 

analisou a questão posta em disceptação: 
Desembargador José Ricardo Porto 
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De todo o exposto, conclui-se que a requerente adquiriu o imóvel  
cuja parte da frente ocupa, sem ignorar que o promovido ocupava  
a parte de trás. 
A  escritura  de  compra  e  venda  de  fls.  7-9  realizada  pela  
requerente  aduz  que  o  referido  negócio  data  de  19/06/2007,  
enquanto que a exordial afirma que a aquisição se deu em 1997.  
De outra banda a posse mansa e pacífica da parte promovida  
vem desde os idos no ano de 1963, quando a irmã Adélia Moura  
decidiu  murar  o  terreno  que  entendia  ser  da  associação  ré,  
conforme restou explanado supra. 
Dessarte, como afirmaram as testemunhas, a posse sempre foi  
pacífica e ininterrupta, de que se depreende que o único marco  
interruptivo da prescrição aquisitiva de propriedade ocorreu com o  
ajuizamento da presente ação reivindicatória, em 25/03/2008. 
Com efeito, tendo a autora adquirido o imóvel em 1997, demorou  
quase 13 anos para procurar os direitos que, em tese, lhe cabiam,  
não tendo se desincumbido de demonstrar que no lapso de tempo  
entre 1963 e 1997 tenha ela ou alguém tentando exercer direitos  
de proprietário junto ao ocupante do imóvel, de modo que não há  
prova  de  qualquer  interrupção  de  prescrição  aquisitiva  nesse  
período. 
Assim, considerando que a ré efetivamente se encontra na posse 
do bem o ano desde o ano de 1963, tem-se que implementou o  
lapso temporal  de vinte anos para a aquisição da propriedade,  
considerando que os documentos acostados demonstram o justo  
título e a boa-fé, com fulcro no artigo 550 do Código Civil/1963. 
(fls. 165)

Por fim, não merece acolhimento à alegação recursal de que não deve se 

computar no prazo da prescrição aquisitiva (usucapião) o período em que o bem não 

pertencia à autora. 

Ora,  conforme  já  afirmado,  a  usucapião  é  uma  forma  de  aquisição  de 

propriedade originária, que depende, para a sua configuração, apenas da posse e do 

lapso temporal. 

Assim,  independente  de  quem  seja  o  proprietário  atual,  com  exceção 

daquelas  pessoas  previstas  na  legislação,  perante  as  quais  não  se  pode  alegar 

usucapião, o lapso temporal para configurar a posse corre normalmente. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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Neste  sentido,  Maria  Helena  Diniz  dispõe  ser  a  usucapião  um modo de 

aquisição de propriedade autônomo, sem qualquer vinculação com o antigo proprietário. 

“A  usucapião  é  um  direito  novo,  autônomo,  independente  de  
qualquer ato negocial provindo de um possível proprietário, tanto  
assim que o transmitente da coisa objeto de usucapião não é o  
antecessor, o primitivo proprietário, ma a autoridade judiciária que  
reconhece e  declara  por  sentença a  aquisição por  usucapião.”  
(  Curso de Direito  Civil  Brasileiro-  4.  Direito  das Coisas.  Maria  
Helena Diniz. 25ª Edição. Editora Saraiva. Pag. 156). 

O STJ também já se manifestou neste norte,  entendendo que, por ser a 

usucapião uma forma de obtenção originária  da propriedade,  independe quem seja o 

proprietário,  sendo  “desimportante”  essa característica.  Tanto  é  assim que  a  Colenda 

Corte até admite a configuração da prescrição aquisitiva em imóveis sem registro público. 

Vejamos julgados sobre o tema: 

DIREITO  DAS  COISAS.  RECURSO  ESPECIAL.  USUCAPIÃO.  
IMÓVEL  OBJETO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA.  
INSTRUMENTO  QUE  ATENDE  AO  REQUISITO  DE  JUSTO 
TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES 
HIPOTECÁRIAS  AJUIZADAS  PELO  CREDOR  EM  FACE  DO 
ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À  
POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA 
PELO  VENDEDOR  EM  GARANTIA DO  FINANCIAMENTO  DA 
OBRA.  NÃO  PREVALÊNCIA  DIANTE  DA  AQUISIÇÃO 
ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE.  INCIDÊNCIA,  ADEMAIS,  DA 
SÚMULA N. 308.
1. O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na  
categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião  
ordinária.  Tal  entendimento  agarra-se  no  valor  que  o  próprio  
Tribunal  -  e,  de  resto,  a  legislação  civil  -  está  conferindo  à  
promessa de compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido  
ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do  
imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando 
registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta  
categoria de direito  real  pelo  Código Civil  de 2002 (art.  1.225,  
inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como  
"justo  título"  apto  a  ensejar  a  aquisição  da  propriedade  por  
usucapião.
2. A própria lei presume a boa-fé, em sendo reconhecido o justo  
título  do  possuidor,  nos  termos  do  que  dispõe  o  art.  1.201,  
parágrafo único, do Código Civil de 2002: "O possuidor com justo  
título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário,  
ou quando a lei expressamente não admite esta presunção".

Desembargador José Ricardo Porto 
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3.  Quando  a  lei  se  refere  a  posse  "incontestada",  há  nítida  
correspondência  com  as  causas  interruptivas  da  prescrição 
aquisitiva, das quais é exemplo clássico a citação em ação que  
opõe  resistência  ao  possuidor  da  coisa,  ato  processual  que 
possui como efeito imediato a interrupção da prescrição (art. 219,  
CPC). Por esse raciocínio, é evidente que os efeitos interruptivos  
da citação não alcançam a posse de quem nem era  parte  no  
processo. Assim, parece óbvio que o ajuizamento de execução 
hipotecária por credores contra o proprietário do imóvel, por não  
interromper  o  prazo  prescricional  da  usucapião,  não  constitui  
resistência  à  posse  ad  usucapionem  de  quem  ora  pleiteia  a  
prescrição aquisitiva.
4. A declaração de usucapião é forma de aquisição originária  
da  propriedade  ou  de  outros  direitos  reais,  modo  que  se  
opõe  à  aquisição  derivada,  a  qual  se  opera  mediante  a  
sucessão  da  propriedade,  seja  de  forma  singular,  seja  de  
forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade  
não  é  adquirida  do  anterior  proprietário,  mas,  em  boa  
verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e  
não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação  
de  fato  consubstanciada  na  posse  ad  usucapionem  pelo  
interregno  temporal  exigido  por  lei.  Aliás,  é  até  mesmo 
desimportante que existisse antigo proprietário.
5. Os direitos reais de garantia não subsistem se desaparecer o  
"direito  principal"  que  lhe  dá  suporte,  como  no  caso  de  
perecimento  da  propriedade  por  qualquer  motivo.  Com  a 
usucapião,  a  propriedade  anterior,  gravada  pela  hipoteca,  
extingue-se e dá lugar a uma outra, ab novo, que não decorre da  
antiga, porquanto não há transferência de direitos, mas aquisição  
originária. Se a própria propriedade anterior se extingue, dando  
lugar  a  uma  nova,  originária,  tudo  o  que  gravava  a  antiga  
propriedade - e lhe era acessório - também se extinguirá.
6.  Assim,  com  a  declaração  de  aquisição  de  domínio  por  
usucapião,  deve  desaparecer  o  gravame  real  hipotecário  
constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da  
posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a 
usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma  
originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga  
e não guardando com ela relação de continuidade.
7. Ademais, "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente  
financeiro,  anterior  ou  posterior  à  celebração  da  promessa  de  
compra  e  venda,  não  tem eficácia  perante  os  adquirentes  do  
imóvel" (Súmula n. 308).
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  941.464/SC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  
QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL 
URBANO.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  ACERCA  DA 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO 
EM FAVOR DO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA.
1. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de  
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usucapião  não  induz presunção  de  que  o  imóvel  seja  público  
(terras  devolutas),  cabendo  ao Estado  provar  a  titularidade  do 
terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
2. Recurso especial não provido.
(REsp  964223/RN,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  
QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011)

Ante o exposto,  DESPROVEJO O APELO, mantendo incólume a decisão 

recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02
J/012 (R)
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