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REMOÇÃO

Tema:
Usucapião familiar

GABARITO

O candidato deverá discorrer sobre o chamado
usucapião familiar previsto no artigo 1.240-A do Código Civil,
examinando, em especial, dois pressupostos que comportam a adjetivação
de heterodoxos do suporte fático manejado, a saber: a chamada “posse
direta” e a pretensão prescricional aquisitiva do possuidor incidindo sobre
propriedade que já lhe pertence, na forma de condomínio.
O sentido técnico-jurídico de posse direta,
previsto no artigo 1.997 do Código Civil é antítese da posse “ad
usucapionem”. “O ‘animus domini’ precisa ser frisado para, de logo,
afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse. Em seguida,
devem ser excluídos os que exercem temporariamente a posse direta, por
força de obrigação ou direito, como, dentre outros, o usufrutuário, o
credor pignoratício e o locatário. Nenhum deles pode adquirir, por
usucapião, a propriedade da coisa que possui em razão do usufruto,
penhor ou locação. É que, devido à causa da posse, impossível se torna
possuírem como proprietários. Necessário, por conseguinte, que o

possuidor exerça posse com ‘animus domini’. Se há obstáculo objetivo a
que possua com esse ‘animus’, não pode adquirir a propriedade por
usucapião. A existência de obstáculo subjetivo impede apenas a aquisição
que requer boa-fé. Por fim, é preciso que a intenção de possuir como dono
exista desde o momento em que o prescribente se apossa do bem.
Inexistindo obstáculo objetivo, presume-se o ‘animus domini’” (Orlando
Gomes, Direitos Reais, p. 158, 9ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1985).
Por isso, a crítica à utilização de tal conceito no suporte fático do usucapião
familiar será valorizada. A ideia consagrada no conceito não é jurídica e
sim leiga.
Sobre a possibilidade do condômino usucapir, o
candidato deverá referir a posição do STJ que no sentido de que o
compossuidor, ostentando posse sobre parte certa, determinada e
individualizada dentro de um todo, sem oposição

dos demais

compossuidores e “cum animus domini”, poderá usucapir a sua porção,
ficando seu quinhão excluído da compossessão, a saber:
“USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO.
Pode o condômino usucapir, desde que exerça
posse própria sobre o imóvel, posse exclusiva. Caso, porém,
em que o condômino exercia a posse em nome dos demais
condôminos. Improcedência da ação. Espécie em que não se
aplica o artigo 1.772, § 2º, do Código Civil. Recurso especial
não conhecido”(REsp. nº 10.978/RJ, 3ª Turma, j. em
25.05.1993, DJ de 09.08.1993, p. 15.228).

Sustenta-se, também, a possibilidade de usucapião
da globalidade do bem imóvel se o compossuidor passe a exercer posse
excludente dos demais, “pro suo” e afastando a estes.

Levar a efeito o contraponto a este possibilidade é
forma de demonstração de conhecimento e será, por igual, valorizada. Por
um princípio de lógica cartesiana, é natural a dificuldade em aceitar o
usucapião de área condominial, pois o prescribente estaria adquirindo de
forma originária algo que já integra, ainda que “pro indiviso”, seu
patrimônio.
Exige-se,

também,

ainda

que

de

forma

perfunctória, o exame dos demais pressupostos do usucapião familiar.

