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Informativo STJ 630 

 

CASO #1 

É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do 

requisito temporal no curso da demanda. 3ª Turma, REsp 1.361.226-MG, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018. 

 

O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de 

direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa 

de pedir e com o pedido. Assim, cabe ao magistrado examinar o requisito temporal da 

usucapião ao proferir a sentença, permitindo que o prazo seja completado no curso do 

processo judicial. Essa linha de raciocínio também é confirmada pelo Enunciado n. 

497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual "o prazo, na ação de 

usucapião pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-

fé processual do autor". Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para 

obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse 

eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com 

os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.  

Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da 

sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os 

demais requisitos, deve ser declarada a usucapião. Além disso, incumbe ressaltar que 

a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal. 

Com efeito, a mencionada peça defensiva não tem a capacidade de exprimir a 

resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância 

com a aquisição do imóvel pela usucapião. Contestar, no caso, impõe mera oposição à 

usucapião postulada pelos autores, e não à posse. 

 

CASO #2 

Tribunal de Justiça não tem competência para, por meio de provimento da respectiva 

Corregedoria, estabelecer prazo para a propositura de ação de restauração de autos. 

3ª Turma, REsp 1.722.633-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 07/08/2018, DJe 10/08/2018. 

 

A restauração de autos visa à recomposição do conjunto de peças documentais do 

processo desaparecido, assim como à responsabilização do causador do 

desaparecimento. No entanto, verifica-se que o CPC/1973 e o CPC/2015 não preveem 

prazo para a sua propositura. 
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No caso analisado, Corregedoria de Tribunal de Justiça fixou termo final para o seu 

ajuizamento sob pena de a parte perder o direito à restauração dos autos e ser 

obrigada a propor novamente a ação principal, criando verdadeiro prazo decadencial. 

Normas puramente procedimentais, com efeito, não podem adentrar aspectos típicos 

do processo, como competência, prazos, recursos ou provas são normas que versam 

sobre questões internas do órgão jurisdicional (interna corporis), de simples 

organização judiciária, a exemplo da autuação, distribuição e protocolo, custas 

processuais, lavratura de certidões, informações estatísticas, etc. Tal previsão, 

ademais, viola a garantia do devido processo legal, na sua vertente substancial, 

porquanto não é razoável que o silêncio do legislador possa ser interpretado pelo 

órgão jurisdicional em prejuízo da parte que não deu causa ao desaparecimento dos 

autos, sequer em favor daquela que se beneficia da suspensão do processo. Assim, ao 

estabelecer prazo para a propositura da ação de restauração de autos com a 

apresentação dos documentos necessários, o Tribunal de Justiça editou norma 

processual – cuja competência legislativa foi atribuída, pela Constituição Federal, 

privativamente à União (art. 22, I, CF/1988) – em ofensa ao devido processo legal, e 

violou os arts. 1.063 e seguintes do CPC/1973 (arts. 712 e seguintes do CPC/2015). 

 

CASO #3 

No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao 

cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. 4ª Turma, REsp 

1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 

22/05/2018, DJe 01/08/2018. 

 

Art. 203. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, 

sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 

487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 

 

Inicialmente, de acordo com a sistemática vigente, dois são os critérios para definição 

do pronunciamento jurisdicional como sentença: (I) conteúdo equivalente a uma das 

situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do 

encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.  

... se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente 

com o previsto no § 1º do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de 

sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de 

apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015. 

Ademais, registre-se que o recurso cabível em face de decisões proferidas no 

cumprimento de sentença – acolhendo apenas em parte a impugnação e as que 

decidirem por sua total improcedência – é o agravo. 

 

 


