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APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO AUTOR.
ALEGADO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PARA O 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 
INSUBSISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE EFICAZ DEMONSTRAÇÃO DA POSSE 
MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS 
DOMINI SOBRE A EXTENSÃO DE TERRA 
USUCAPIENDA.

"RESIDÊNCIA DO ADMINISTRADOR" DA GLEBA. 
MERA DETENÇÃO, ALICERÇADA NA PERMISSÃO DA 
COMPANHIA ESTATAL, DIANTE DA RELAÇÃO 
EMPREGATÍCIA EXISTENTE.

POSSE QUALIFICADA COMO RELATIVA, E NÃO 
PRÓPRIA DIRETA, ENQUANTO PERDURAR O VÍNCULO 
LABORAL COM A TITULAR DO DOMÍNIO, NÃO SENDO 
HÁBIL PARA GERAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

 IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 183, § 3º 
DA CF/88, E DA SÚMULA Nº 340 DO STF. VEREDITO 
MANTIDO.

"'Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o 
arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta 
sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com 
reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se 
a devolvê-la' (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil 
brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 259)" (TJSC - 
Apelação Cível nº 0051620-66.2005.8.24.0023, da Capital. 
Rel. Des. Fernando Carioni, julgado em 14/02/2017).

APELO ARTICULADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 5% 
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MONTA 
QUE, ASSOCIADA AO PATAMAR INSTITUÍDO NA 
ORIGEM, TOTALIZA 15% DAQUELA REFERÊNCIA. ART. 
85, §§ 2º E 11, DA LEI Nº 13.105/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301142-55.2014.8.24.0058, da comarca de São Bento do Sul 3ª Vara em que é 
Apelante Joalberto Kalempa e Apelada CIDASC-Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, 
conhecer do recurso, todavia negando-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado em 5 de setembro de 2017, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Adilson Silva, com voto, e 
dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jorge Luiz de Borba. 
Funcionou como representante do Ministério Público a Procuradora de Justiça 
Gladys Afonso.

Florianópolis, 6 de setembro de 2017.

Desembargador LUIZ FERNANDO BOLLER
Relator

Documento assinado digitalmente
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Joalberto Kalempa, contra 

sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da comarca de São Bento do Sul, que 

nos autos da ação de Usucapião Extraordinária n. 0301142-55.2014.8.24.0058, 

ajuizada contra a CIDASC-Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola 

de Santa Catarina, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (fls. 159/164).

Fundamentando sua insurgência, o apelante garante que, ao revés 

do que consignou o togado singular, "tanto sociedades de economia mista 

quanto empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado e, assim sendo, conquanto integrantes da Administração Indireta do 

Estado, são submetidas ao regime jurídico das pessoas de direito privado, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis" (fl. 170), em razão do que 

conclui que o imóvel de propriedade da CIDASC pode, sim, ser objeto de 

usucapião.

Além disso, aponta que, conquanto tenha ingressado na gleba em 

razão do vínculo empregatício que possuía com a apelada, "nada no exercício de 

suas funções exigia que o mesmo guardasse o imóvel [...] contra a turbação de 

terceiros" (fl. 172).

Tanto é assim que "continua no imóvel, ocupação esta que se deu 

sem oposição [...] até a Notificação datada de 10/09/2014 [...], mesmo [...] tendo 

se aposentado em março de 2001" (fl. 172), termos em que - defendendo que há 

mais de 3 (três) décadas exerce a posse plena da área de terra -, pugna pelo 

conhecimento e provimento do apelo (fls. 167/172).

Ato contínuo, sobrevieram as contrarrazões, onde a CIDASC 

rechaça as teses manejadas por Joalberto Kalempa, exorando que o veredito 

deve ser mantido (fls. 182/189).

https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1M0002KP50000&processo.foro=58&uuidCaptcha=sajcaptcha_73f9488e42e743688b810913b8e067d3
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Ascendendo a esta Corte, vieram-me os autos conclusos.

Em manifestação do Procurador de Justiça Alexandre Herculano 

Abreu, o Ministério Público apontou ser desnecessária sua intervenção, deixando 

de lavrar Parecer (fls. 195/196).

É, no essencial, o relatório.
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VOTO

O art. 1.010, § 3º, do NCPC estabelece a remessa do recurso ao 

Tribunal independentemente do juízo de admissibilidade, desde que cumpridas 

as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º da mesma norma legal.

Assim, por vislumbrar a tempestividade e o recolhimento do preparo 

(fls. 173/175), nos termos do art. 1.012 da Lei nº 13.105/15 recebo o apelo nos 

efeitos devolutivo e suspensivo, e dele conheço porque atende aos demais 

pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Joalberto Kalempa ajuizou a ação de Usucapião Extraordinária 

contra a CIDASC-Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina, aduzindo, em síntese, que, na qualidade de empregado, obteve 

transferência para São Bento do Sul em meados do ano de 1985, quando tomou 

posse da “residência do administrador” existente na gleba de propriedade da ré, 

onde permanece desde então com ânimo de dono.

Sustenta que há mais de 3 (três) décadas vem exercendo a posse 

plena da extensão de terra, que compõe uma gleba maior com área de 

176.188,00 (cento e setenta e seis mil, cento e oitenta e oito) metros quadrados, 

situada em São Bento do Sul, objeto da Matrícula nº 03.776 do Cartório do 

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício daquele município.

Daí o pedido formulado para ver reconhecida a aquisição originária.

Tal pretensão foi alicerçada no art. 550 do Código Civil de 1916, 

segundo o qual:

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 o declare 
por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de 
imóveis.

Todavia, o esquálido acervo probatório constante nos autos carece 

de elementos aptos à demonstração da posse sobre a área usucapienda, nas 
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condições exigidas para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A CIDASC contestou, e nela arguiu, em preliminar, a 

impossibilidade jurídica do pedido, enquanto no mérito apontou que a posse de 

Joalberto Kalempa é precária.

Isto porque o terreno em questão é de sua propriedade, empresa 

pública com personalidade jurídica de direito privado, de modo que é insuscetível 

de usucapião.

Além do mais, a própria peculiaridade inerente ao imóvel em 

discussão, qual seja, servir de “residência do administrador”, autoriza a 

conclusão de sua relação direta com a atividade prestada pela CIDASC - e, pois, 

sua afetação -, disso decorrendo a impossibilidade da prescrição aquisitiva do 

domínio (art. 183, § 3º da CF/88 e da Súmula nº 340 do STF).

Não bastasse isso, a posse exercida sobre imóvel por empregado 

de companhia estatal que concede a sua utilização enquanto durar o vínculo 

laboral, é qualificada como relativa - não própria direta -, não sendo hábil para 

gerar prescrição aquisitiva.

A propósito, o § 3º do art. 183 da Constituição Federal preconiza 

que "os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião".

Nesse viés, Joalberto Kalempa argumenta que a redação do art. 98 

do Código Civil - segundo o qual, "são públicos os bens do domínio nacional 

pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem" -, evidencia a natureza 

privada do terreno.

Contudo - ao contrário do que tenta convencer o apelante -, "o 

critério da classificação de bens indicado no CC 98 não exaure a enumeração 

dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente a 

pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços 

públicos" (Código Civil Comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
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2014. p. 452 - grifei).

Joalberto Kalempa apenas estabeleceu moradia na área - com a 

autorização da CIDASC, em razão de ser funcionário desta -, situação que, por 

mais prolongada que seja, comprova a posse precária.

É certo que a companhia estatal apenas tolerou a permanência do 

apelante, mesmo após a sua aposentadoria.

Sob esta ótica, independentemente da natureza do imóvel - se 

pública ou privada -, os elementos de convicção, em seu conjunto, evidenciam 

tratar-se de mera detenção, forma precária de ocupação, baseada na permissão 

da titular do domínio, incapaz de ensejar a prescrição aquisitiva.

Neste ínterim, o art. 1.208 do Código Civil estatui que "não induzem 

posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua 

aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência 

ou a clandestinidade".

E Sílvio de Salvo Venosa, em interpretação do tema, pontua que:

Quando examinamos a posse, deve ser levada em conta sua natureza. 
Há modalidades de posse que não permitem a aquisição. O locatário ou o 
comodatário, por exemplo, que tem posse imediata, não possui com ânimo de 
dono. Somente poderá usucapir se houver modificação no ânimo da posse. 

Entende-se, destarte, não ser qualquer posse propiciadora do usucapião, 
ao menos o ordinário. Examina-se se existe posse ad usucapionem. A lei exige 
que a posse seja contínua e incontestada, pelo tempo determinado, com o 
ânimo de dono. Não pode o fato da posse ser clandestino, violento ou precário. 
Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desse 
modo, a natureza da posse ad usucapionem exclui a mera detenção (Direito 
Civil: Direitos Reais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 211/212 - grifei).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS LEGAIS E DE ANIMUS DOMINI. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL E O FALECIDO 
ESPOSO DA AUTORA. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. EDIFICAÇÃO EM 
ÁREA DO DEINFRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. "Se a posse dos pais é precária, porque oriunda de comodato 
verbal e gratuito, a posse do filho, que residia no imóvel até o falecimento deles 
e ali permaneceu após esse fato, detém idêntica natureza e, então, não enseja 
direito possessório próprio algum. Trata-se, pois, do fâmulo da posse: aquele 
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que, em virtude de sua situação de dependência econômica ou de um vínculo 
de subordinação em relação a uma outra pessoa (possuidor direto ou indireto), 
exerce sobre o bem não uma posse própria, mas, antes, a posse desta última e 
em nome desta, em obediência a uma ordem ou instrução" (TJSC, Apelação 
Cível n. 0000074-71.1997.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Gilberto Gomes de 
Oliveira, j. 06-04-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0001535-31.2010.8.24.0046, 
de Palmitos. Rel. Des. Júlio César Knoll, julgado em 04/07/2017 - grifei).

Na mesma toada:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE C/C. PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA ALICERÇADA NA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL 
ENTRE MÃE E FILHA. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA 
DA RELAÇÃO COMODATÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE 
USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À ESPÉCIE. 
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE DO IMÓVEL EXERCIDA POR MERA 
PERMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS. "A ocupação tolerada por mera 
condescendência dos proprietários do imóvel, por mais prolongada que seja, 
não constitui posse ad usucapionem [...]". (TJSC, AC n. 2005.030959-4, rel. 
Des. Carlos Adilson Silva, j. em 29.10.2009) [...] (TJSC, Apelação Cível nº 
0504066-54.2013.8.24.0005, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Jorge Luis 
Costa Beber, julgado em 13/07/2017 - grifei).

Portanto, não estando presentes os pressupostos da usucapião 

extraordinária, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao inacolher a 

pretensão.

Ademais, considerando que o apelo foi articulado já sob a vigência 

do NCPC, impositivo é o arbitramento dos honorários recursais, visto que:

Art. 85. [...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites nos §§ 2º e 3º para a fase de 
conhecimento.

E sobre a chamada sucumbência recursal, Fredie Didier Júnior e 

Leonardo Carneiro da Cunha ponderam que:

[...] Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao 
pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. 
Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, 
então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de 
sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, 
objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do 
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percentual de honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com a 
majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão 
isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...] (in Curso de 
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de 
competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de 
competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da 
Cunha - 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 156).

Isto posto, considerando o trabalho adicional realizado em grau 

recursal - em observância aos limites do art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC -, arbitro tal 

verba em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual 

que, acrescido àquele fixado na origem, totaliza 15% (quinze por cento).

Dessarte, conheço do recurso, todavia negando-lhe provimento.

Via de consequência, vai Joalberto Kalempa condenado ao 

pagamento de honorários sucumbenciais recursais, no equivalente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 11, da Lei n. 

13.105/15).

É como penso. É como voto.
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