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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Cível de Sertanópolis, 
Paraná 

 
 
 
 
 

COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAE LEI DO IDOSO 

 
 

Maria Neide ..... 
 

brasileira, solteira, CPF sob nº _______, residente na cidade de Cambé à Rua 
Domingos Jorge Velho nº _____, por seu advogado adiante assinado, 
procuração em anexo =DOC.01= profissional estabelecido com escritório em 
Londrina, à Rua Benjamim Constant nº 1706, vem respeitosamente promover a 
presente  AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO,  baseado nas 
disposições previstas pelos Artigos 941 do CPC e 1240 do CCB, contra  NEY 
.... e MARIA ...,  brasileiros, solteiros, engenheiros civis, portadores do CPF 
sob nº __________e __________, residentes na cidade de Londrina, podendo 
ambos ser localizados à Av. _______, na empresa ______ _____, aduzindo para 
tanto o que se segue: 
 

1: O IMÓVEL: 

1.1: O objeto da presente medida é o imóvel situado nesta cidade com as 
seguintes características e confrontações, constantes da Matrícula nº ____, em 
anexo expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis local=DOC.02=: 
 

“Um lote urbano de terras, sob o nº 06 (seis), da Quadra nº IV 
(quatro), com a área superficial de 250,00 metros quadrados, 
situado na Rua “A” do Loteamento denominado “JARDIM 
SANTA MÔNICA”, nesta cidade e Comarca de Sertanópolis, 
Estado do Paraná, compreendido dentro das seguintes dicisas 
e confrontações: ‘Pela frente, numa largura de 10,00 metros, 
com a Rua “A”; de um lado com 25,00 metros, divisando  com 
o lote nº 07(sete); de outro lado, com 25,00 metros, divisando 
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com o lote nº 05(cinco); e, aos fundos, com 10,00 metros, 
divisando com o lote de terceiros”. 

 
 
1.2: Referido imóvel acha-se registrado sob nº 4 perante a mencionada 
matrícula (____) em nome dos requeridos, desde a data de 11/07/1984, não 
existindo pendência de ônus. 
 
 

2: A AQUISIÇÃO: 

2.1: Este imóvel foi adquirido junto aos Requeridos por ANTÔNIO _____, 
conforme se comprova pelo contrato em anexo  =DOC.03= firmado em data de 
19/04/1984 para pagamento parcelado. 
 
2.2: Antônio _____ que construiu no local uma pequena residência de 59,50 
m²  conforme Alvará da Prefeitura sob nº ______em anexo, expedido em 
02/07/1984 =DOC.04=  acabou por formalizar a venda da referida propriedade 
à Requerente em data de 22/10/2002 com firma reconhecida no dia 29 do 
mesmo mês=DOC.05=.  Tal procedimento teve o condão de garantir à 
Requerente todos os seus direitos sobre este imóvel, haja vista que ambos 
conviviam maritalmente desde o início dos anos 80, antes mesmo da referida 
compra. A posse, pois, da Requerente sobre o imóvel é absolutamente mansa, 
pacífica, ininterrupta e consistente com “animus domini”  

 
 Foi a própria Requerente a declarante do óbito de seu companheiro fiel 
em data de 17/01/2003, =DOC.06=, constando neste documento a declaração da 
convivência marital há mais de vinte anos a contar daquela data (2003). 
 
2.3: Diante do estado debilitado de saúde da Requerente e de sua necessidade 
de cuidados constantes, presentemente reside com um neto na cidade de Cambé, 
estando o imóvel objeto da presente, alugada para Marcia Regina ..., conforme 
se comprova o documento anexo, =DOC.07= mantendo contudo a posse 
indireta do mesmo. 
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3: DAS QUESTÕES LEGAIS: 

 
3.1: A Requerente não possui documentos que comprovem a liquidação do 
preço do objeto do contrato de compra e venda firmado com Antônio ______ o 
que poderia sugerir a opção pela ação de adjudicação compulsória.  Neste caso, 
porém, considerando que a última parcela do pagamento seria em 16/05/1984 é 
irrelevante investigar se houve ou não este desembolso na medida em que tal 
pretensão estaria definitivamente atingido pela prescrição. 
 
 Resta, pois o caminho do usucapião baseado na disposição do Art. 1240 
do Código Civil Brasileiro que autoriza o procedimento após a comprovação da 
posse legítima por pelo menos cinco anos. 
 

Art. 1240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 
 A Requerente sempre utilizou o imóvel como sua moradia, somente se 
afastando agora em função de problemas de saúde e pela idade avançada (68 
anos), necessidade de cuidados especiais. 
 
 Estes os fatos: 
 

4: REQUERIMENTO: 

 
4.1: Inicialmente seja deferido à Requerente o benefício da Assistência 
Judiciária porquanto não possui condições financeiras de arcar com as despesas 
de qualquer espécie. Declara sua renda, entre sua aposentadoria no valor de R$ 
622,00 e aluguel, num total de R$ 1.000,00. Afirma que não declara imposto 
de renda. =DOC.08= 
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4.2: Requer também seja-lhe concedido todos os benefícios da  Leio do 
Idoso,  priorizando o trâmite processual.=DOC.09=  
 
4.3: A citação dos Requeridos através de cartas A.Rs., bem como as citações 
POR MANDADO dos confinantes (laterais, fundo e frente do imóvel objeto 
da ação) , todos residentes nesta cidade de Sertanópolis  Elza Maria ...,  
endereço à Rua Roraima nº, Sebastiana,  Rua Bahia nº __, Elza ___,  Rua 
Bahia ____ e Maurílio ____, Rua Bahia nº _- (qualificações não sabidas) a fim 
de que no prazo legal se manifestem com relação ao pedido formulado, além de 
eventuais interessados, por edital. 
 
4.4: Requer também a intimação intimados por via postal, para que 
manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. (Redação 
dada ao artigo pela Lei nº 8.951, de 13.12.1994, DOU 14.12.1994), além ainda 
do Ministério Público. 
 
4.5: Ao final seja a ação julgada procedente declarando o domínio e 
propriedade em favor da Requerente do imóvel mencionado determinando a sua 
transcrição junto a matrícula, após os recolhimentos fiscais, impondo-se os ônus 
sucumbenciais à parte Requerida. 
 

� Valor da causa para efeitos fiscais: R$ 140.000,00 
� Protesta pelos meios de provas em direito admitidos. 

Pede Deferimento 

Londrina, quinta-feira, 4 de abril de 2013 

 

 

Marcos Leate  - Juliana Pegoraro Bazzo – Ivan Pegoraro 
 
  


