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servilismo burocrata doutrinário e jurisprudencial,  

não conseguiu disfarçar que não responde aos fatos  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por finalidade analisar se a aquisição da propriedade pela 

usucapião é forma originária ou derivada, bem como os efeitos decorrentes desta 

classificação. Para tanto, analisa-se a origem do instituto no direito romano, 

demonstrando como as modificações ocorreram em simetria com as mudanças no 

direito de propriedade. Na sequência, apresenta-se o conceito atual de propriedade 

e as funções a que ela deve atender, bem como aponta-se a necessidade de 

enxergá-la sobre duplo viés. Mostra-se, ainda, que a transmissão da propriedade 

deve ser vista como um processo, cujo objetivo final é a mutação da titularidade 

formal. Partindo das premissas estabelecidas, analisa-se o conceito, os requisitos, 

as espécies e os efeitos da usucapião. Demonstra-se que a posse pode ter origens 

distintas, de modo que o seu exercício costuma ser conformado pela sua causa. Ao 

se analisar a originalidade ou derivação do direito adquirido pela usucapião expõem-

se os critérios utilizados pelos doutrinadores e demonstra-se que, muitas vezes, 

conclusões equivocadas são extraídas da classificação feita. Assim, vê-se que das 

formas derivadas de aquisição apenas se pode extrair que o direito transmitido é 

limitado pelo existente, enquanto que da originalidade não se pode entender o 

contrário, de modo que o novo direito pode nascer com igual conteúdo do direito 

extinto, devendo ser superada a visão de que a originalidade produz efeito liberatório 

de ônus e gravames. 

 
Palavras-chave: Usucapião. Aquisição Originária. Aquisição Derivada. Publicidade 

registral. Cancelamento de ônus e gravames. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
This study aims at analyzing whether the acquisition of property through acquisitive 

prescription is an original or a derived form, as well as the effects of such 

classification. To achieve such a goal the text analysis this institute's origin in the 

Roman law demonstrating how the changes occurred in symmetry with the changes 

in ownership. Following this, text presents the current concept of property and the 

functions it should meet as well as points at the need of visualizing the term property 

under a double bias. It is also demonstrated that the transfer of ownership should be 

seen as a process whose ultimate goal is the alteration of the formal ownership. 

Departing from studies on pertinent literature about the theme the acquisitive 

prescription´s concept, requirements, types and effects are analyzed. It is shown that 

ownership may have different origins so that their exercise is usually dependent of 

their causes. On analyzing the origin or derivation of the acquired right through the 

acquisitive prescription, the criteria used by doctrinaires are exposed and it is also 

demonstrated that very often wrong conclusions about the classification made are 

taken. Thus, from the derived forms of acquisition one can only conclude that the 

latter right transmitted is limited by the former one, whereas from the original form 

one should not understand otherwise so that the new right may be born with the 

same content as the extinct right, and the understanding that the original form results 

in the liberation of liens and encumbrances must be reviewed or overcome. 

 

Keywords: Acquisitive prescription. Originating acquisition. Derivative acquisition. 

Publicity registral. Cancellation of liens and encumbrances.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O Direito brasileiro atual passa por mudanças significativas decorrentes do 

neoconstitucionalismo e das teorias da argumentação, que trouxeram novas formas 

de legislar, interpretar e aplicar o Direito, dando mais ênfase aos valores e princípios 

em detrimento do positivismo e da interpretação exegética. 

 Fala-se muito em despatrimonialização do Direito Privado, ou em sua 

personalização, juntamente com os princípios da dignidade humana, direitos da 

personalidade, autonomia privada, relações de afeto, direitos extrapatrimoniais. Já o 

Direito das Coisas, que por muito tempo foi protagonista do Direito Civil, vem sendo 

relegado ao segundo plano, não sofrendo mudanças significativas em seus 

tradicionais institutos. Apesar de a função social da propriedade estar positivada, 

esta funcionalização, muitas vezes, não é sentida na realidade do Brasil. A 

generalidade do termo induz à ideia de que a finalidade do bem é social, mas 

esquece-se de que atender ao interesse individual também é um valor relevante 

para a coletividade, desde que a intersubjetividade não seja preterida. 

 A função de determinado instituto deve nos direcionar para que seja extraído 

o seu máximo, dentro dos valores e objetivos sociais, que se amparam nos 

interesses individuais, econômicos e no coletivo, entre outros. 

 Nesse contexto, o presente estudo procura reler o instituto da usucapião sob 

a ótica dos valores hoje em evidência, dentro de uma sociedade complexa e de uma 

realidade dinâmica, dando-lhe novos contornos, sempre em busca de soluções que 

atendam aos interesses coletivos. 

 A usucapião1, que teve origem no Direito Romano, sofreu várias mudanças, 

visando a atender os anseios dos romanos, em razão dos problemas por eles  

vivenciados em cada fase de sua história, mas sempre foi um instrumento cujo 

objetivo era estabilizar, juridicamente, uma situação já consolidada pelo tempo, 

trazendo segurança jurídica e paz social. 

 O tempo e a posse sempre foram elementos comuns a todas as modalidades 

de usucapião, muito embora, em cada época, os demais requisitos variassem, 

conforme a conveniência política. 

                                            
1 Não obstante ser aceito o uso da palavra tanto no feminino quanto no masculino (FIUZA, 2014, 

p.973), optou-se, no presente trabalho, pela forma feminina, em razão de ter sido assim empregado 
na legislação brasileira. 
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 O instituto chega a nosso tempo marcado por conceitos e valores já 

superados, não podendo dele ser extraída toda a potencialidade capaz de solucionar 

os atuais problemas da informalidade da propriedade imobiliária. O maior exemplo 

disso é o efeito atribuído à usucapião de conferir título de propriedade totalmente 

limpo e desonerado de ônus e gravames. Este efeito, que para alguns decorre da 

originalidade do direito de propriedade adquirido através da usucapião, vem 

impedindo que o Poder Judiciário aplique o instituto em situações nas quais a 

atribuição da titularidade formal ofenderia direitos de terceiros relacionados ao 

imóvel, como o de um credor hipotecário, assim como abriria uma porta para 

possíveis simulações e fraudes, em razão da iminente possibilidade de a usucapião 

ser reconhecida através de procedimento extrajudicial. 

 Assim, tendendo a uma melhor exposição, sobre a pesquisa em questão, esta 

dissertação está organizada em seis capítulos. Na introdução, capítulo 1, apresenta-

se o trabalho, apontam-se objetivos e justifica-se a escolha pelo tema. 

 O capítulo 2 é dedicado ao histórico da propriedade e da usucapião. Nele, 

faz-se inicialmente, um estudo relativo à sua origem no Direito Romano, 

demonstrando como o instituto nasceu e como se modificou para solucionar os 

problemas relativos à aquisição da propriedade naquele sistema jurídico, naquele 

tempo e naquela sociedade. 

 O capítulo 3, que trata da propriedade, busca situá-la dentro do sistema 

brasileiro, com novo conceito, enfoque, nova finalidade e função, chamando atenção 

para o duplo aspecto (propriedade formal e dominial). Discorre-se sobre o modo e as 

formas de se adquirir a propriedade imobiliária, dentro de uma visão dinâmica, vista 

como um processo, como uma sequência de atos e negócios interligados para 

atingir uma finalidade, um objetivo final. 

 No capítulo 4, ‘Usucapião’, apresenta-se os principais pontos sobre o instituto, 

com conceito ajustado à realidade do Brasil, bem como os seus tipos e requisitos. 

Discorre-se, ainda, sobre os pontos mais relevantes da posse que, de alguma forma, 

possam influenciar na aplicação da usucapião. 

 Trata-se, no capítulo 5, da aquisição pela usucapião, abordando como é 

classificada, ainda atualmente, a aquisição da propriedade pela usucapião, 

procurando construir um caminho alternativo que possa viabilizar a titulação por este 

instituto, sem deixar de atender aos interesses metaindividuais, de forma que seja 

conferida maior concretude ao ‘direito à propriedade formal’. 
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 Finalmente, capítulo 6, tem-se as conclusões. 

 O presente trabalho não tem como objetivo defender que toda forma de 

aquisição da propriedade por usucapião seja derivada. Ao contrário, a originalidade 

também se faz presente em inúmeras situações. Torna-se, contudo, imperioso 

desvincular desta distinção o efeito liberatório de todo e qualquer ônus e gravames, 

de modo que a aplicação do instituto não se revele contrária aos valores e princípios 

do sistema jurídico nacional.  

 Entretanto, diante do dogma encontrado na maior parte da doutrina atual, 

optou-se por este título como forma de alertar para a necessidade de se revisitar o 

instituto da usucapião, relendo-o à luz dos valores constitucionais e em 

conformidade com a realidade e objetivos da sociedade brasileira. 
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2 HISTÓRICO DA PROPRIEDADE E DA USUCAPIÃO 
 

 Muito embora alguns afirmem que a usucapião se originou na Grécia, tendo 

sido citada por Platão em A República (NEQUETE, 1954, p.14), atribuem-se aos 

romanos o delineamento e o aprimoramento do instituto. A propriedade, as suas 

formas de transmissão e a usucapião sofreram grandes mudanças ao longo da 

evolução da civilização romana e influenciaram todo o Direito ocidental posterior2. 

 Os estudiosos do Direito Romano dividem sua história em três fases:  

 

a) Direito Antigo ou Pré-clássico, que vai da origem de Roma à Lei Aebutia (149-

126 a.C.);  

b) Direito Clássico, que durou até o fim do reinado de Diocleciano, em 305 d.C.; 

e 

c) Direito Pós-clássico (ou Direito Justinianeu), que termina com o fim do reinado 

de Justiniano, em 565 d.C. (MOREIRA ALVES, 2014, p. 72).  

 

 No Período Pré-clássico existia apenas um tipo de propriedade, chamada 

quiritária, que só podia ser titularizada por cidadão romano3 e ter por objeto imóveis 

situados na Itália ou nas províncias em que vigorava o ius civile4. A propriedade 

quiritária era protegida pela rei vindicatio, ação que somente podia ser movida pelo 

seu titular para obter a posse perdida. A aquisição da propriedade imobiliária era 

solene, não se transferindo pelo simples acordo ou negócio jurídico, e deveria ser 

                                            
2 Segundo Ebert Chamoun (1957, p. 17), estuda-se o Direito Romano em virtude de “ser o direito 

histórico que gerou o direito privado [e porque seus princípios] foram dotados de tão milagrosa 
universalidade que bem se pode dizer constituírem as categorias fundamentais do pensamento 
jurídico.” 

3 O latino ou peregrino precisava ter o ius commercii, uma concessão dada a não romanos, de forma 
excepcional e de caráter pessoal, de alguma das faculdades reconhecidas pelo ius civile, 
permitindo que seu detentor se relacionasse juridicamente com cidadãos romanos (MOREIRA 
ALVES, 2014, p. 114). 

4 Segundo Ebert Chamoun (1957, p. 31-32), o ius civile (ou ius italicum quando estendido a algumas 
províncias) era o Direito Formal composto pelo “conjunto de institutos originários do direito romano, 
moldados pelo costume, pela lei das XII Tábuas, pela legislação cominial (sic) e pela jurisprudência 
[de] rigoroso formalismo e [...] chamado quiritário”, ao passo que o ius gentium “era o direito comum 
aos romanos e a outros povos [regulando] as relações entre cidadãos e estrangeiros”. 
Posteriormente, os pretores criaram o ius honorarium “com o fim de reforçar, suprir ou corrigir o 
direito civil”, sendo um Direito paralelo a ele, “menos rígido, menos formalista, mais fértil em 
expedientes e soluções, ao mesmo tempo que mais chegado à realidade e ao ideal de justiça 
distributiva”.  
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feita através da mancipação5 (mancipatio) ou da cessão em juízo6 (MOREIRA 

ALVES, 2014, p. 317-320).  

 Pela mancipatio, não só se adquiria a propriedade quiritária, como nascia, 

para o vendedor, a obrigação de garantia contra eventual perda decorrente da 

evicção. A usucapião, no Direito Pré-clássico, era prevista na Lei das XII Tábuas7 

como forma de impedir a evicção após dois anos de posse pelo adquirente, não 

havendo mais a possibilidade de o verdadeiro dono pleitear a restituição da coisa 

(MOREIRA ALVES, 2014, p. 324). Entretanto, sua aplicação era restrita aos 

cidadãos romanos, já que a norma fazia parte do ius civile, ficando os peregrinos 

sujeitos à reivindicação a qualquer tempo8 (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 170-171). 

 O uso da tradição (traditio)9 para transferência de bens imóveis gerava vício 

de forma e não transferia a propriedade quiritária, passando o adquirente a ter 

apenas a posse (possessio) do bem (CHAMOUN, 1957, p. 234). A usucapião 

passou, então, a não só extinguir a responsabilidade pela evicção (impedindo 

questionamentos quanto à real propriedade do transmitente, nos casos de venda a 

non domino), como também a sanar o vício de forma (RIBEIRO, 2012a, v. 1, p. 174-

175). Transcorrido o prazo de dois anos para imóveis, não se podia mais questionar 

o ato. Para Miguel Maria de Serpa Lopes (1997), a usucapião: 

 
Em primeiro lugar, destinava-se a transformar em dominium ex iure 
Quiritium a posse daquele que tinha a coisa in bonis, constituindo, assim, 
um formidável mecanismo, por força do qual o defeito da regularidade do 
título de propriedade era constantemente sanado, de modo que a 

                                            
5 A mancipação (mancipatio) se processava perante um porta-balança (libripens) e cinco 

testemunhas (cidadãos romanos púberes), devendo aquele que iria adquirir a propriedade 
(mancipio accipiens) pronunciar uma fórmula específica, colocar na balança uma peça de bronze e, 
após, entregá-la ao vendedor (MOREIRA ALVES, 2014, p. 317-318).  

6 A in iure cessio era forma de aquisição da propriedade que se processava perante o magistrado. 
Tratava-se, na verdade, “de um processo fictício de reivindicação: o adquirente, diante do 
magistrado, reivindica a coisa que deseja adquirir; dada a palavra ao alienante, ele não contesta a 
reivindicação feita pelo adquirente; diante dessa confissão simulada, o pretor adjudica a coisa ao 
adquirente, que, dessa forma, se torna proprietário ex iure Quiritium.” (MOREIRA ALVES, 2014, p. 
319). 

7 Conforme esclarece Benedito Ribeiro (2012a), constava na Tábua VI.3 que “usus auctoritas fundi 
biennium est, ceterarum rerum omnium annuus est usus”, traduzido como “seja a usucapião de 
imóvel de dois anos e das outras coisas um ano”. O termo usus significava a posse, e auctoritas era 
a garantia dada ao adquirente contra a evicção (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 169). 

8 Lenine Nequete (1954, p. 15) explica que aos peregrinos aplicava-se “o adágio célebre - adversus 
hostem aeterna auctoritas esto”.  

9 Segundo definição de José Carlos Moreira Alves (2014, p. 319) traditio é a transferência da posse 
de uma pessoa a outra, com a intenção de transferir a propriedade, em razão de uma causa jurídica 
(iusta causa). 
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propriedade e a posse, separadas durante uma certa fase, se reuniam 
novamente; em segundo lugar, o usucapião servia para transformar em 
propriedade quiritária a posse do que recebesse uma coisa a non domino, 
com justa causa e boa-fé. (SERPA LOPES, 1997, v. 4, p. 88). 

 

 Já no Período Clássico do Direito Romano, o pretor, “não se contentando com 

essa mera expectativa de propriedade (quiritária), assegurou ao possuidor uma 

propriedade útil [...] corrigindo a rigidez do ius civile”, fazendo surgir um segundo tipo 

de propriedade, chamada de pretoriana ou bonitária (CHAMOUN, 1957, p. 235). 

Criou-se, assim, uma propriedade de segundo nível, que coexistia com a 

propriedade quiritária, ambas sobre um mesmo bem. Benedito Silvério Ribeiro 

(2012a) explica que: 

 
A propriedade pretoriana ou bonitária formou um segundo tipo de domínio, 
ao lado da propriedade quiritária do alienante, a qual perdurava como um 
simples nudum ius Quiritium. Por conseguinte, o domínio romano era duplo 
(duplex dominium): o domínio fragmentado em nudum ius Quiritium e in 
bonis e o domínio pleno, isto é, ex iure Quiritium. (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 
176). 

 

 A propriedade pretoriana surgiu para solucionar questões relacionadas à 

transmissão pela simples tradição, sem a formalidade exigida. Existiam casos em 

que o proprietário quiritário vendia o bem através da traditio, seja a um peregrino 

(que não poderia titularizar a propriedade quiritária), seja a um romano (que ainda 

não havia completado o lapso temporal exigido pela usucapião para regularização 

do vício), transferindo apenas a posse e permanecendo titular da propriedade 

quiritária. Posteriormente, fazia uso da ação reivindicatória para recuperar o bem. O 

pretor, reconhecendo a existência de um direito de propriedade (ainda que não 

regularmente constituído) passou a admitir o uso de exceções pelo comprador, 

como a de coisa vendida e entregue (exceptio rei venditae et traditae), se o próprio 

vendedor a reivindicasse, ou a de dolo (exceptio doli), se tivesse sido feita uma 

segunda venda pelo titular anterior (MOREIRA ALVES, 2014, p. 295). Contudo, o 

uso destas exceções tinha o condão apenas de paralisar a pretensão do proprietário 

quiritário. O reconhecimento da transação pelo pretor não transformava o adquirente 

em proprietário quiritário, sendo necessária a aquisição da propriedade por 

usucapião. Como tinha acesso apenas a meios de defesa em face do vendedor ou 

de terceiro a quem ele alienasse, se o possuidor perdesse a coisa e esta fosse parar 

em poder daqueles, não haveria forma legal para recuperá-la.  
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Somente em 67 a.C., com a criação pelo pretor Publício da ação publiciana 

(actio publiciana), é que se possibilitou a recuperação da posse do bem adquirido 

por tradição. Nesta ação se considerava, ficticiamente, que o adquirente já se tinha 

tornado proprietário pela usucapião, ficando autorizada a reivindicação do bem 

(MOREIRA ALVES, 2014, p. 295-296). Assim, o seu fundamento era a posse apta 

para adquirir por usucapião, e não o domínio quiritário (RIBEIRO, 2012a, v.1, p.178). 

Conforme Ebert Chamoun (1957): 

 
A ação lhe permitia recuperar a posse da coisa quando a houvesse perdido; 
era uma ação pretoriana in ius, a actio Publiciana, que se fundava na ficção 
de usucapião já consumado: o juiz decidia como se o proprietário pretoriano 
já houvesse adquirido o domínio quiritário pelo fluxo do tempo. (CHAMOUN, 
1957, p. 235). 

 

 Também no Período Clássico, em razão da expansão do Império Romano e 

da impossibilidade de aplicação do ius civile nos territórios conquistados e aos 

peregrinos, passaram a existir mais dois tipos de propriedade: a provincial e a 

peregrina. A primeira era a existente nas províncias em que não vigorava o ius civile. 

Como o proprietário do solo era o povo romano ou o príncipe, o particular poderia ter 

apenas a possessio, que era transmissível por ato entre vivos ou causa mortis e 

defendida por ações perante os magistrados provinciais. Para utilização do imóvel 

cobravam-se impostos10, o que não acontecia em relação aos imóveis submetidos 

ao ius civile. Já a propriedade peregrina se assemelhava à pretoriana. Contudo, 

como os peregrinos não podiam adquirir a propriedade quiritária nem mesmo pela 

usucapião, não lhes era reconhecida a ação publiciana. Tinham apenas uma 

propriedade de fato, que passou a ser resguardada por ações análogas às que 

protegiam a propriedade quiritária, ao se adotar a prática de julgar o caso como se o 

peregrino fosse cidadão romano (MOREIRA ALVES, 2014, p. 295-297). 

A usucapião apenas incidia para transformar a propriedade pretoriana em 

quiritária, dela só se aproveitando os romanos e relativamente a bens sujeitos ao ius 

civile, ao passo que as propriedades peregrinas e provinciais não se tornavam 

quiritárias, por serem reguladas por direito próprio (ius gentium) (CHAMOUN, 1957, 

p. 260). 

                                            
10 Stipendium, para o povo romano, se a província fosse senatorial, ou tributum, para o príncipe, se 

fosse província imperial (MOREIRA ALVES, 2014, p. 296). 
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Para socorrer os peregrinos e os imóveis provinciais foi criada, em 199 d.C., a 

prescrição de longo tempo (praescriptio longi temporis), não sendo este um instituto 

exclusivo do ius civile (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 180). Esta praescriptio era uma 

exceção utilizada para impedir que o proprietário reivindicasse o bem de quem o 

possuía pelo prazo estabelecido. O possuidor não se tornava proprietário do bem, 

apenas neutralizava a pretensão do titular do domínio em razão da sua inércia 

prolongada. O tempo para configuração desta exceção era longo, dez ou vinte anos, 

conforme o proprietário residisse ou não na mesma província do possuidor 

(CHAMOUN, 1957, p. 260). 

Contudo, no ano de 212 d.C., o imperador Antonino Caracala, através do 

Édito de Caracala, estendeu a cidadania romana a quase todas as pessoas do 

império, submetendo romanos e estrangeiros à mesma lei, o que permitiu que 

peregrinos titularizassem a propriedade quiritária (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 35). Com 

isso, a propriedade peregrina foi deixando de existir, eis que se tornou possível se 

valer da usucapião para transformar tanto a propriedade pretoriana quanto a 

peregrina em quiritária. Assim, a praescriptio teve aplicação principalmente nas 

propriedades provinciais ou nas hipóteses em que o possuidor não tinha justo título 

e boa-fé (MOREIRA ALVES, 2014, p. 297; 325; RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 180-181). 

No fim do período clássico, a propriedade provincial perdeu sua razão de ser, 

quando Dioclesiano, no ano 292 d.C., passou a tributar as terras itálicas, sujeitas ao 

ius civile (CHAMOUN, 1957, p. 236). José Carlos Moreira Alves (2014) explica que a 

diferença entre a propriedade quiritária e a provincial era, principalmente, a isenção 

tributária, e que com a mudança “o imposto não mais significava que o Estado é o 

proprietário do imóvel e o particular apenas possuidor dele, mas sim, que se trata de 

contribuição que todos têm de prestar ao Estado para este fazer face às suas 

despesas.” (MOREIRA ALVES, 2014, p. 297). 

 No século III d.C., Constantino criou a prescrição de longuíssimo tempo 

(praescriptio longissimi temporis) para quem possuísse o imóvel como seu por 

quarenta anos, independentemente de boa-fé e justo título. Este prazo foi reduzido 

para trinta anos pelo imperador Teodósio II, no século V d.C., mas ainda assim não 

se adquiria a propriedade do imóvel em razão do reconhecimento da praescriptio 

(FIUZA, 2014, p. 974).  

 No início do Período Pós-clássico, os diversos tipos de propriedades surgidas 

no Período Clássico (quiritária, pretoriana, provincial e peregrina) tinham perdido 
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suas características pela supressão das causas que lhes deram origem, se 

aproximando umas das outras. Peregrinos e romanos podiam titularizar a 

propriedade quiritária de imóveis na Itália e nas províncias. A diferença entre a 

propriedade quiritária e as demais também diminuía em razão dos esforços dos 

pretores e magistrados em conceder aos proprietários pretorianos, provinciais e 

peregrinos as mesmas garantias do proprietário quiritário11. Para Ebert Chamoun 

(1957, p. 235), com as exceções criadas (exceptio rei venditae et traditae e exceptio 

doli) e com a ação publiciana “a propriedade pretoriana, a despeito de temporária, 

estava, portanto, suficientemente garantida e quase se ombreava com a quiritária.” 

Entretanto, a propriedade quiritária continuava exigindo forma solene para 

que fosse dada publicidade à sua transmissão e, quando o domínio era violado, para 

se ajuizar a ação reivindicatória era necessário provar não só a própria propriedade 

como também “a do seu alienante e a do alienante deste e assim por diante, até 

somar-se o prazo do usucapião”, o que era uma prova difícil de se produzir 

(CHAMOUN, 1957, p. 265).  

Com a proteção dada à propriedade pretoriana, em especial com a ação 

publiciana, que exigia apenas a prova da boa-fé e do justo título, o proprietário 

quiritário passou a se valer deste instrumento para defender sua posse (e 

consequentemente seu domínio sobre a coisa), de modo que todo o processo formal 

de aquisição através da mancipação ou da cessão em juízo já não mais fazia 

sentido.  

A transmissão através da tradição era mais simples e proporcionava proteção 

suficiente, além do vício da aquisição se convalidar pela usucapião após dois anos 

de posse. Talvez em razão disto, “a in iure cessio caiu em desuso no século IV d.C. 

[sendo que] a última fonte que a menciona é uma constituição de Diocleciano, do 

ano 293 d.C.” (MOREIRA ALVES, 2014, p. 319), ao passo que a mancipação foi 

sofrendo alterações em sua fórmula inicial, até ser abolida por completo, conforme 

explica Ebert Chamoun (1957): 

 
No Baixo Império a mancipatio perdeu as suas principais solenidades e 
tornou-se um ato escrito. Uma constituição de 394 exigiu que a tradição se 

                                            
11 José Carlos Moreira Alves (2014, p. 296-297) explica que os peregrinos tinham “ações reais 

análogas às que protegiam a propriedade quiritária” e “cláusula em que o magistrado ordenava ao 
juiz que julgasse a questão como se o peregrino fosse cidadão romano.” 
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lhe seguisse sempre e, finalmente, Justiniano a aboliu, quando perdera a 
razão de ser. (CHAMOUN, 1957, p. 254). 

 

 Como consequência de todas as mudanças apontadas, no Período Pós-

clássico a propriedade voltou a ser una, transmitida pela tradição12 e sujeita ao 

pagamento de impostos (MOREIRA ALVES, 2014, p. 297). O Imperador Justiniano, 

no século VI d.C., reconhecendo que não existiam diferenças entre “propriedade civil 

e pretoriana, propriedade dos cidadãos romanos e dos peregrinos, entre imóveis 

itálicos e provinciais” dispôs “que não havia mais razão para a dualidade de 

institutos – a usucapio, de um lado, e a praescriptio longi temporis ou longissimi 

temporis, de outro –, e os fundiu em um só.” (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 184). 

 Assim, é fruto desta unificação da usucapio com a praescriptio a dupla 

nomenclatura até hoje utilizada para definir a aquisição da propriedade pela posse 

prolongada: usucapião e prescrição aquisitiva13.  

 Justiniano manteve o termo usucapio apenas para designar a aquisição de 

bens móveis possuídos pelo prazo de três anos, com justo título e boa-fé. Já em 

relação aos bens imóveis foi adotada a terminologia de prescrição, sendo a 

praescriptio longi temporis usada para os casos em que o possuidor tivesse justo 

título e boa-fé pelo prazo de 10 anos entre presentes e 20 anos entre ausentes, e a 

praescriptio longissimi temporis para os casos em que a posse durasse trinta anos, 

sem justo título, mas exigindo-se a boa-fé (FIUZA, 2014, p. 975). Embora se tenha 

valido do termo prescrição, cuja característica, até então, era de ser apenas uma 

exceção processual, o instituto passou a ser usado não só como defesa, mas 

também como ação para declarar a aquisição da propriedade pelo possuidor. 

 Como se pode inferir, a usucapião sofreu modificações ao longo das fases do 

Direito Romano, sempre acompanhando a propriedade e as suas formas de 

transmissão, dentro da realidade histórica do povo romano. Quando a propriedade 

se multiplicou em várias espécies, novas formas de usucapião foram surgindo, como 

instrumento que buscava atender ao anseio legítimo de estabilização das relações 

em razão da posse exercida pacificamente por certo tempo. Contudo, os institutos 

                                            
12 Ao longo das fases do Direito Romano a própria tradição sofreu grandes mudanças desde sua 

origem: iniciara como a entrega material da coisa (corporalis) e evoluiu para admitir várias formas 
de tradição ficta, como a traditio longa manu, traditio symbolica, traditio brevi manu, constituit 
possessorem pro alio e traditio instrumenti (CHAMOUN, 1957, p. 256). 

13 A prescrição, contudo, não é forma de aquisição atualmente, como foi em um período do Direito 
Romano. 
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da propriedade e da usucapião ficaram engessados pelo Direito Justinianeu, 

compilado no Corpus Iuris Civilis, sofrendo pouquíssimas alterações ao longo de 

quinze séculos, merecendo ser adequados à realidade brasileira do século XXI.  
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3 PROPRIEDADE 
 

 A propriedade sempre teve difícil conceituação, muito embora seja até mesmo 

instintiva a noção do que ela seria. Talvez por isto, os romanos se valeram das 

faculdades inerentes ao proprietário para delinear o conceito, afirmando ser o direito 

de usar, gozar, dispor e reivindicar um bem.  

 Atualmente, o direito de propriedade apresenta nova roupagem, embora ainda 

mantenha enorme ligação com a noção romana. Em razão da funcionalização do 

direito e da influência do neoconstitucionalismo, não é suficiente que a propriedade 

atenda somente ao interesse individual, sendo imperativo se observar também sua 

função social, que engloba a função econômica e ambiental. 

 Durante o liberalismo, nos séculos XVIII e XIX, a propriedade foi alçada a 

direito fundamental, com índole extremamente individualista, fruto em especial da 

Revolução Francesa, que rompeu com o antigo regime absolutista e colocou a 

burguesia como um terceiro poder. Neste contexto, o Estado Liberal foi o “verdadeiro 

propulsor da civilização moderna” (CUNHA JÚNIOR, 2015, p. 490), tendo 

proporcionado condições favoráveis à Revolução Industrial.  

 No entanto, o liberalismo transformou a industrialização em meio de 

dominação, gerando reivindicações e novos anseios dos trabalhadores, que a 

despeito de viverem sob a égide de um Estado Constitucional, viam-se presos pelo 

dogma da igualdade formal. Surgiram necessidades sociais que, com o fim da 

Primeira Guerra Mundial, levaram a uma nova ordem constitucional, sendo a 

Constituição de Weimar, de 1919, o divisor de águas entre o “constitucionalismo 

liberal dos séculos XVIII e XIX e [...] o constitucionalismo social do século XX.” 

(CUNHA JÚNIOR, 2015, p. 492). Nesta mesma época surgiram os direitos 

fundamentais de segunda geração, trazendo uma visão mais social, dando novos 

contornos ao direito de propriedade. Passou-se a exigir que a propriedade 

atendesse também à sua função social. A terceira geração de direitos fundamentais, 

denominada de direitos de solidariedade ou fraternidade, visava à preservação da 

própria existência humana, introduzindo o direito ao meio ambiente equilibrado como 

direitos de toda a coletividade (CUNHA JÚNIOR, 2015, p. 494). Esta nova ordem de 

valores foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88)14. 

                                            
14 Vide art. 5o, caput e incisos XXII e XXIII, e arts. 170, 182, 186 e 225, da CF/88. 
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 Interessante ressaltar que, embora o direito de propriedade tenha sido 

reconhecido na primeira geração de direitos, a cada nova fase de evolução da 

humanidade, com o reconhecimento de novos direitos fundamentais, os direitos já 

reconhecidos não desapareceram, mas ganharam nova roupagem, compatível com 

os valores incorporados: 

 
Os direitos reconhecidos em uma geração assumem uma outra dimensão 
quando em relação com os novos direitos gestados posteriormente, como 
ocorreu, por ex., com o direito individual de propriedade, típico direito de 
primeira geração, em face do advento de novos direitos de segunda 
geração, assumindo uma dimensão que exige o respeito à função social da 
propriedade e, ante os direitos de terceira geração, adotando dimensão 
que lhe impõe a apreço à sua função ambiental. (CUNHA JÚNIOR, 2015, p. 
486, grifo do autor). 

 

 O neoconstitucionalismo proporcionou, ainda, uma busca pela efetividade dos 

valores constitucionais, que passaram a ter como elemento central o ser humano. A 

pessoa é o fim, e o Direito é o meio de atender às suas necessidades. Tem-se na 

dignidade da pessoa humana um valor e princípio superior, que condiciona o Estado 

em todas as suas atividades, tais como a de legislar, aplicar o Direito e executar 

políticas públicas. O Direito Privado sofreu enorme modificação, passando por uma 

despatrimonialização, de modo que princípios como o da socialidade, eticidade e 

operabilidade deram nova dimensão aos institutos jurídicos, influenciando as 

relações intersubjetivas.  

 Neste novo contexto, a propriedade é reinterpretada à luz dos valores 

constitucionais. Deve atender não apenas ao interesse individual, mas também à 

função social, observando sempre a preservação do meio ambiente. 

 Para Pietro Perlingieri (2008, p. 677-678) a propriedade deve ser vista como 

uma relação jurídica complexa, e não como simples direito subjetivo, já que este 

“nasceu para exprimir um interesse individual e egoísta”: 

 
A perspectiva relacional diz respeito à própria concepção do direito 
moderno, chamado a romper esquemas e conceitos individualistas para 
centrar a atenção sobre aqueles mais idôneos para exprimir exigências de 
socialidade e de solidariedade. Mais do que refutar os conceitos, é 
necessário reconstruí-los em conformidade com a realidade sócio-normativa 
[...]. (PERLINGIERI, 2008, p. 905). 

 

 Dirley da Cunha Júnior (2015, p. 581) diz que a propriedade é “um importante 

direito individual, mas um direito individual condicionado ao bem-estar da 
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comunidade, na medida em que a propriedade deverá atender a sua função social 

(art. 5o, XXIII).” E conclui que “não é absurdo afirmar-se que a Constituição só 

garante o direito de propriedade se esta atender a sua função social.” (CUNHA 

JÚNIOR, 2015, p. 581). 

 Alexandre de Moraes (2004) completa ao expor que: 
 
[...] a referência constitucional à função social como elemento estrutural da 
definição do direito à propriedade privada e da limitação legal de seu 
conteúdo demonstra a substituição de uma concepção abstrata de âmbito 
meramente subjetivo de livre domínio e disposição da propriedade por uma 
concepção social de propriedade privada, reforçada pela existência de um 
conjunto de obrigações para com os interesses da coletividade, visando 
também à finalidade ou utilidade social que cada categoria de bens objeto 
de domínio deve cumprir. (MORAES, 2004, p. 266). 

 

 Contudo, a introdução da função social como parte integrante do conceito da 

propriedade, feita por alguns autores, não encontra respaldo em toda a doutrina. 

César Fiuza (2014, p. 943-945) explica que ela não é elemento constitutivo do direito 

de propriedade, mas sim fundamento de dois de seus elementos: direitos da 

coletividade e deveres do dono. A propriedade é uma relação complexa, em que há 

direitos e deveres tanto para seu titular quanto para a coletividade. Assim, a função 

social fundamenta os deveres do proprietário para com a coletividade e os direitos 

desta em relação a ele. Para o citado autor: 

 
A função social é função e princípio. Função é a finalidade de um instituto, 
de um modelo jurídico, no caso a propriedade. Todo modelo jurídico 
compõe-se de estrutura e função. A gênese e a forma estão na estrutura; a 
finalidade, o papel a ser cumprido, na função. (FIUZA, 2014, p. 947). 

 

 Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014), a função 

social como princípio influencia todo o Direito Privado, “justificando a razão pela qual 

ele serve e qual papel desempenha”, e que hoje “nem tudo que não é proibido é 

permitido, pois entre o proibido e o permitido posta-se o abusivo” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v.5, p. 266; 269). A função social possibilitou a configuração do 

abuso de direito como ato ilícito, através da inobservância da função, dando ao 

antigo conceito uma nomenclatura mais adequada à atual fase do Direito Privado.  

 Felipe Peixoto Braga Netto (2014, p. 143) explica que “a utilização de um 

direito não pode se prestar a fins opostos àqueles que orientaram seu nascimento, 

nem tampouco podem colidir com princípios maiores, se em choque”, de forma que 
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o exercício de um direito em contrariedade à sua função seria um ilícito funcional. 

Para o autor, denomina-se: 

 
[...] ilícito funcional o ilícito que surge do exercício dos direitos. [...] A 
contrariedade surge quando há uma distorção funcional, ou seja, o direito é 
exercido de maneira desconforme com os padrões aceitos como razoáveis 
para a utilização de uma faculdade jurídica. [...] Se ocorre um desvio no 
perfil objetivo do direito, cessa a tutela e passa a haver uma situação 
contrária ao direito. [...] É um ilícito que nasce da função dos direitos. Ou, 
melhor dizendo, da disfunção dos direitos. (BRAGA NETTO, 2014, p. 144-
145, grifos do autor). 

 

 O Código Civil abarcou esta noção de ilicitude ao dispor no art. 187 que 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes.” (grifo nosso). 

 Entende-se, na esteira de César Fiuza (2014), que a função social não integra 

o conceito de propriedade, mas condiciona o seu exercício. Se integrasse, a 

‘disfunção’ implicaria a inexistência do direito de propriedade, de modo que a coisa 

passaria a não ter proprietário (res nullius). O não cumprimento da função social 

implica ato ilícito (funcional) praticado pelo titular do direito de propriedade. 

 Voltando ao conceito de propriedade, César Fiuza (2014) explica que é: 

 
[...] a situação jurídica consistente em uma relação dinâmica e complexa 
entre uma pessoa, o dono, e a coletividade, em virtude da qual são 
assegurados àquele os direitos exclusivos de usar, fruir, dispor e reivindicar 
um bem, respeitados os direitos da coletividade. (FIUZA, 2014, p. 935-936). 

 

 As faculdades do titular do direito de propriedade deverão ser exercidas em 

conformidade com a função social e econômica: 

 
Todo e qualquer ato de uso, gozo e disposição da coisa será submetido ao 
exame de finalidade, bem como eventual pretensão reivindicatória poderá 
ser paralisada, se o proprietário não conceder destinação relevante ao bem, 
apesar de ostentar a titularidade formal. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v.5, 
p. 274). 

 

 Muito se fala em função social, passando-se a ideia de que o interesse 

individual ficaria relegado a segundo plano. No entanto, atender aos interesses do 

indivíduo é a principal função da propriedade. “Se uma coisa deve servir ao dono, 

pode-se dizer estar cumprindo sua função social, uma vez que o bem-estar de cada 
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um é importante à coletividade” (FIUZA, 2014, p. 948). O direito de propriedade 

proporciona o desenvolvimento da pessoa. É neste sentido que se protege um 

mínimo patrimonial, o bem de família, o direito de autor etc. O que se veda é o 

individualismo, o desrespeito ao próximo. “A autonomia privada do titular descobre o 

plano da intersubjetividade, ao se exigir que o proprietário compreenda que a sua 

felicidade se condiciona ao complementar reconhecimento da dignidade alheia e do 

anseio da sociedade por bem-estar.” (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v.5, p. 273). 

 As ideias de posse e propriedade estão intimamente ligadas, a tal ponto que  

a posse, tradicionalmente, é conceituada como a exteriorização do domínio. Uma 

das faculdades do proprietário é, exatamente, a de exercer a posse sobre o bem, 

através do uso e gozo da coisa (ARONNE, 2014, p. 105). Logo, a propriedade sem a 

posse é uma propriedade vazia, que certamente não atende à sua função social. 

Nestas situações é que se fala que a posse também deve obedecer à função social. 

Se o proprietário não detém a posse, por certo não atende ao comando 

constitucional. Todavia, o possuidor deve, de igual sorte, observar os valores 

constitucionais e dar ao bem a apropriada destinação econômica e social, 

respeitando o meio ambiente. 

 Quando se fala em propriedade vazia ou esvaziada, está-se referindo àquela 

em que o proprietário não é possuidor indireto. Por óbvio que se houve o 

desdobramento da posse e a posse direta é exercida conforme os ditames 

constitucionais, a propriedade estará cumprindo sua finalidade. O uso e gozo da 

coisa não necessita ser feito diretamente pelo proprietário, também pode ser 

usufruído por mais de um titular de posição jurídica simultaneamente. Veja-se, por 

exemplo, um imóvel que foi objeto de hipoteca e que está arrendado para terceiro, 

que mora e planta no terreno. O proprietário (possuidor indireto) recebe frutos civis, 

decorrentes do arrendamento, além de ter acesso a crédito com a hipoteca; o 

possuidor direto (arrendatário) reside no imóvel e produz frutos naturais, tornando a 

terra produtiva; ainda, o credor hipotecário recebe o bem como garantia mais segura 

pelo empréstimo concedido.  

 

3.1 Propriedade formal e domínio 
 

 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014) fazem uma 

fundamental diferenciação entre os termos ‘domínio’ e ‘propriedade’. Segundo os 
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autores, a propriedade está ligada à relação jurídica que se estabelece entre o titular 

formal do bem (proprietário) e a coletividade: 

 
A propriedade não é o retrato material do imóvel com as características 
físicas, mas a feição econômica e jurídica que a representa formalmente, 
dotando o proprietário de uma situação ativa que lhe permita o trânsito 
jurídico de titularidades e a proteção plena do aparato jurisdicional. O título 
representativo da propriedade é apenas a parte visível de um bem 
intangível que resume um conjunto integrado e controlável de informações 
que circulam entre cartórios, registros, instituições financeiras e Estado, 
promovendo segurança e confiança intersubjetiva. (FARIAS; ROSENVALD, 
2014, v.5, p. 226). 

 

 Já o domínio é a relação de sujeição da coisa com seu titular. É a face interna 

da propriedade. Segundo os autores, “o domínio repousa na situação material de 

submissão direta e imediata da coisa ao poder do seu titular, mediante o senhorio, 

pelo exercício das faculdades de uso, gozo e disposição.” (FARIAS; ROSENVALD, 

2014, v.5, p. 226). 

 Assim, as faculdades de usar, gozar e dispor estão no âmbito do domínio, 

enquanto o direito de reivindicar decorre da lesão à relação jurídica de propriedade. 

 Ricardo Aronne (2014) explica que no conceito geral de propriedade há dois 

desdobramentos distintos, frutos do seu aspecto interno e externo: 

 
[...] o tratamento desse aspecto interno da propriedade é completamente 
diferente do externo e tampouco se adequa ao tratamento dado à disciplina 
da propriedade. Tal aspecto vem a se adequar ao que decorre ser atribuído 
como domínio na legislação e, inconscientemente, na própria doutrina, 
apesar de conceituá-lo de forma completamente diversa, quando do trato 
específico. (ARONNE, 2014, p. 31). 

 

 Pietro Perlingieri (2008, p. 719) também defende a existência de uma dupla 

titularidade, que ele denomina de ‘titularidade substancial’ e ‘titularidade formal’, 

sendo que a distinção “se inspira na quantidade de poder que um determinado 

sujeito tem”. E continua o autor italiano: 

 
[...] sucede frequentemente que a um sujeito seja reconhecida a titularidade 
(formal) da situação, enquanto o conjunto de poderes e faculdades que 
constituem o seu conteúdo é atribuída a outros, ou mesmo é excluído por 
lei. Existem hipóteses nas quais um sujeito é, para determinados fins, ainda 
considerado proprietário, titular (formal) da situação proprietária, mas se 
encontra privado, por vezes irreversivelmente, dos direitos ou dos poderes 
característicos daquela situação. (PERLINGIERI, 2008, p. 719-720). 
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 Conclui Pietro Perlingieri (2008, p. 720) que “quem assume substancialmente 

os poderes e os direitos (ou pelo menos a maior parte deles) que são típicos do 

proprietário, apesar de não o ser, tem uma titularidade substancial.” 

 Todas estas diferenciações são relevantes e ajudam a entender uma situação 

real, não tratada devidamente pelo Direito atual. É bastante comum a existência da 

propriedade imobiliária formal, devidamente titularizada e registrada em nome de 

uma pessoa, e o domínio ou propriedade substancial na esfera jurídica de outra 

pessoa, em decorrência de negócio jurídico não formalizado ou não cumprido 

corretamente.  

 Conforme já demonstrado no capítulo anterior, o Direito Romano chegou a ter 

pelo menos quatro tipos de propriedade imobiliária em determinado período de seu 

desenvolvimento, sendo a quiritária e a pretoriana as que nos interessam neste 

momento. Como a transmissão de bens imóveis entre vivos necessitava de um ato 

solene para dar publicidade ao negócio jurídico, a inobservância da formalidade 

fazia nascer dois direitos simultâneos de propriedade sobre o mesmo bem. 

Enquanto a propriedade quiritária continuava pertencendo ao transmitente, a 

pretoriana era exercida pelo adquirente e encontrava proteção através da ação 

publiciana, podendo, ainda, ser convertida em propriedade quiritária com a 

usucapião. Pontes de Miranda (2012, t. 11, §1.264) ensina que a ação publiciana 

não era apenas um instituto processual. Segundo ele, existia sim um ‘direito 

publiciano’ de natureza material, que se assemelharia à propriedade, mas sem tal 

identidade, pois somente com posse, título e tempo a usucapião o transformaria 

naquela: 

 
A composição de suporte fático em que há aquisição titulada da posse (e, 
no direito romano, boa fé) se bem que não haja ocorrido o tempo, não faz 
nascer a propriedade. Noutros termos, não entra no mundo jurídico como 
fato jurídico de que se irradie aquisição da propriedade. Não há, aí, 
usucapião. Pretôriamente, o direito romano criou como singular fato 
jurídico entre a posse e o direito de propriedade esse direito 
publiciano. (PONTES DE MIRANDA, 2012, t. 11, §1.265, grifo nosso). 

 

 No Direito Romano, quando a tradição passou a ser a única forma de 

transmissão entre vivos, houve a unificação das duas propriedades (quiritária e 

pretoriana). O Direito brasileiro, contudo, exige ato solene em dois planos 

(obrigacional e real) para a transmissão da propriedade imobiliária, razão pela qual 

nos confrontamos com os mesmos problemas da transmissão informal ou 
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incompleta que os pretores romanos enfrentaram. Talvez por isto Pontes de Miranda 

(2012) defenda que ainda exista, no ordenamento jurídico brasileiro, o ‘direito 

publiciano’15.  

 Não se pode ignorar a realidade e ficar preso a institutos e conceitos que já 

não solucionam, de forma adequada, as questões modernas. É fato notório e 

comum a ‘venda’ de imóvel sem observância às formalidades legais, 

instrumentalizando-se através de outorga de procuração com amplos poderes 

(chamada de ‘venda por procuração’), contratos particulares (‘de gaveta’), simples 

recibos de pagamento, atos estes praticados com a tradição do bem e pagamento 

do preço. Estes adquirentes, apesar de não terem a titulação, recebem a posse da 

coisa e exercem os poderes inerentes ao proprietário.  

 Esta situação jurídica, que aparenta ser somente possessória (mas em geral 

com origem em um negócio jurídico), encontra proteção no ordenamento. Tanto no 

Código de Processo Civil de 197316 (CPC/73) quanto no de 201517, há a previsão 

dos embargos de terceiro, instituto processual que pode ser utilizado pelo possuidor 

de título sem registro18, como forma de proteger o bem possuído19. Na 

jurisprudência, a fraude à execução vem sendo afastada em razão da anterioridade 

da celebração do negócio jurídico em relação à execução, e não do registro do título 

de transferência da propriedade. Deste modo, mesmo diante de contrato firmado 

sem a forma prescrita em lei, o STJ se inclina no sentido de proteger o adquirente 

                                            
15 Segundo o autor: “Dizer-se que a ação publiciana desapareceu porque se inseriu, no Código Civil, 

o art. 521 [do CC/16], é deixar-se sem resposta a questão concernente ao direito imobiliário. O 
direito imobiliário continua de tê-la.” (PONTES DE MIRANDA, 2012, t.11, §1.269). 

16 Nos termos do art. 1.046 do CPC/73: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou 
esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, 
depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, 
poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.   § 1o. Os embargos 
podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.” (grifo nosso) 

17 Conforme art. 674 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15): “Quem, não sendo parte no 
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais 
tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição 
por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive 
fiduciário, ou possuidor.” (grifo nosso). 

18 Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “É admissível a oposição de embargos de 
terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, 
ainda que desprovido do registro.” (BRASIL, STJ, Súmula 84, 1993). 

19 Extrai-se de acórdão do STJ que “[...] o promitente comprador de imóvel tem legitimidade para 
manejar embargos de terceiro e proteger a posse indireta deste bem contra a penhora, ainda que a 
promessa de compra e venda tenha sido celebrada por instrumento particular desprovido de 
registro no cartório imobiliário.” (BRASIL, STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 
515.120/RJ, 2014d). 
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deste direito20. Também sob a ótica tributária21, o entendimento que prevalece nos 

tribunais é de que o imposto sobre a propriedade também incide sobre a posse com 

animus domini22. 

 Contrariamente ao que parece, não é a simples posse que é protegida ou 

tributada nas situações acima descritas, nem mesmo a posse ad usucapionem ou 

com animus domini. Como bem destaca Pontes de Miranda (1955, t. 10, §1.070), 

existe um direito entre a posse e a propriedade, um direito intermediário, que 

tem como suporte fático a posse exercida com intenção de dono e um título 

aquisitivo.  

 Este direito intermediário geralmente é constituído pelo proprietário pleno, que 

transmite a outrem, em caráter definitivo, o poder dominial, o conjunto de faculdades 

jurídicas que ostentava.  

 Relembrando as lições de Francisco Amaral (2002), faculdades jurídicas são 

os “poderes de agir” dados pelo ordenamento jurídico e que integram o direito 

subjetivo, não tendo autonomia por serem “desdobramentos do próprio direito.” 

Contudo, o titular pode dar vida própria a essas faculdades, constituindo um novo 

direito subjetivo. “Embora integrantes e dependentes do direito subjetivo, as 

faculdades jurídicas podem tornar-se independentes, constituindo-se em verdadeiros 

direitos subjetivos no caso de o primitivo titular transmiti-las em separado a outro 

sujeito.” (AMARAL, 2002, p. 196). 

 Portanto, o ato ou negócio jurídico que tem como suporte o direito do titular da 

propriedade plena tem o condão de constituir uma relação jurídica nova, decorrente 

do desdobramento de uma, algumas ou todas as faculdades dominiais, segregando 

a propriedade em duas ou mais relações jurídicas autônomas, que podem ter tanto 

natureza de direito real quanto obrigacional. 
                                            
20 Conforme decidido pelo STJ: “[...] Sendo incontroverso nos autos que a doação dos imóveis do 

casal às filhas menores se deu por meio de instrumentos particulares, submetidos ao Ofício de 
Notas para o reconhecimento, em data anterior ao ajuizamento das execuções, não há que se 
falar em fraude à execução.” (BRASIL, STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 921.768/SP, 
2011a, grifo nosso). Identifica-se no inteiro teor da decisão que o tribunal a quo havia reconhecido a 
fraude à execução em razão de ter sido elaborado instrumento particular de doação de bem imóvel 
antes do ajuizamento da ação executiva, inobservando a exigência de escritura pública para 
validade do ato. (BRASIL, STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 921.768/SP, 2011a). 

21 Conforme art. 34 do Código Tributário Nacional: “[...] contribuinte do imposto é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” (grifo nosso). 

22 “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente a posse com animus domini é apta 
a gerar a exação predial urbana [...]. ‘A posse prevista no Código Tributário como tributável é a de 
pessoa que já é ou pode ser proprietária da coisa.’ [...]”. (BRASIL, STJ, Recurso Especial 
1.327.539/DF, 2012b, grifo nosso). 
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 O importante é fixar a ideia de que a situação jurídica de propriedade será 

consolidada, completa ou plena quando o titular da relação jurídica de propriedade 

(formal) concentrar em si o poder dominial (do qual fazem parte as faculdades de 

usar, gozar e dispor), mas será fragmentada, partida ou limitada quando não houver 

tal identidade subjetiva.  

 Se a transferência for temporária, o caráter elástico da propriedade se 

revelará, e a faculdade voltará à esfera do proprietário com a extinção do direito 

constituído, mas se ocorrer em caráter definitivo, o fenômeno inverso se verificará, 

devendo o ordenamento buscar a consolidação da propriedade formal no titular do 

direito dominial23. 

 Este desdobramento da propriedade pode ocorrer tanto em razão de negócio 

jurídico perfeito e eficaz, como acontece na constituição de direito real de usufruto 

ou no contrato de locação, quanto pode surgir dentro do processo necessário à 

transferência da propriedade imobiliária.  

 Diferentemente dos bens móveis, que se transmitem pela tradição da coisa 

em cumprimento a uma causa jurídica, os imóveis dependem de uma série de atos 

para trocarem de titularidade. É necessário um ato jurídico inicial, que precisa ser 

instrumentalizado em observância às exigências legais, e posteriormente inscrito no 

Registro de Imóveis para mudança da propriedade formal. Em algum momento 

neste processo poderá haver a entrega do bem, através da tradição da posse.  

 Assim, é possível visualizar a ‘aquisição’ da propriedade como um processo 

que busca atingir uma finalidade: a transferência da propriedade formal e dominial 

para o mesmo titular. Para tanto, parte-se das lições de Pontes de Miranda (1954, 

1955), quanto aos planos de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos, e de 

Clóvis do Couto e Silva (2011), no que se refere à separação dos planos em que a 

obrigação se desenvolve e se adimple24. 

 Quando se fala em transferência da titularidade imobiliária, vê-se que a 

obrigação nasce no plano do Direito Obrigacional, mas seu cumprimento se dá no 

plano do Direito das Coisas. Entre estes dois atos, situa-se o chamado ‘negócio 

                                            
23 Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014, v.5, p. 262): “O princípio da 

consolidação (ou da força de atração) indica que todas as contrações do domínio serão transitórias 
e anormais.” Já Darcy Bessone (1996, p.78) explica que “a elasticidade leva a propriedade, a 
despeito de todas as compressões que sofra, a pender sempre para a recuperação de sua 
plenitude.” 

24 O autor diferencia os planos de Direito das Obrigações e de Direito das Coisas. 
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dispositivo’, capaz de promover a mutação jurídico-real25. O acordo que faz nascer a 

obrigação é, portanto, diverso do ato de disposição, não obstante poderem estar 

contidos em um mesmo instrumento26 (COUTO E SILVA, 2011). O negócio jurídico 

inicial não repercute diretamente no plano do Direito das Coisas. São a validade e 

eficácia do acordo de transmissão que adimplirão a obrigação e promoverão a 

mudança da titularidade da propriedade (PONTES DE MIRANDA, 1962, tomo 39, § 

4.273, item 2). 

  Enquanto não ocorrer o registro, não se consuma o adimplemento da 

obrigação no plano do Direito das Coisas. Porém, no plano obrigacional o contrato 

pode ser válido e produzir efeitos entre as partes. Tendo havido a transferência das 

faculdades dominiais em caráter definitivo e ocorrendo a tradição da posse teremos 

uma situação jurídica intermediária, no plano do Direito Obrigacional.  

 Na compra e venda, por exemplo, considera-se que a obrigação 

preponderante no contrato é a de dar, o que se opera pela entrega da coisa, quanto 

a bens móveis, e pelo registro, quanto a bens imóveis. Porém, não se pode ignorar a 

importância da tradição da posse do bem de raiz, que embora não tenha densidade 

suficiente para adimplir a obrigação no plano do Direito das Coisas, é critério 

relevante para inúmeras outras questões.  

 É fruto do princípio da gravitação jurídica a premissa de que a coisa se perde 

para o dono e que os acréscimos, frutos e melhoramentos integram o patrimônio do 

proprietário. Contudo, se foi pactuada a transmissão, entregue a posse do imóvel, 

mas não houve o registro, quem perderia a coisa ou se beneficiaria com os 

acréscimos e acessórios? No caso de desapropriação, quem deve receber a 

indenização: o proprietário registral ou o possuidor-titular deste direito obrigacional? 

 Na visão de processo, o ato final não é a entrega da posse, mas sim o 

registro, que adimple de forma eficaz a obrigação e tem como causa não o acordo 

inicial (como a compra e venda ou doação), mas sim o acordo de transmissão, 

                                            
25 Clóvis do Couto e Silva (2011, passim) justifica a existência deste acordo intermediário com base 

no teor da norma do art. 933 do CC/16 (cujo teor foi repetido no art. 307 do CC/02): “Só terá 
eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa 
alienar o objeto em que ele consistiu.” 

26 Segundo Clóvis do Couto e Silva (2011, pos. 904): “Em sistema de separação relativa, a 
declaração de vontade que dá conteúdo ao negócio dispositivo pode ser considerada codeclarada 
no negócio obrigacional antecedente. É que na vontade de criar obrigações insere-se naturalmente 
a vontade de adimplir o prometido.” Contudo, Pontes de Miranda (1962) pontua que apesar de 
poderem estar em um mesmo instrumento, são atos independentes, com requisitos próprios de 
existência, validade e eficácia (PONTES DE MIRANDA, 1962, t. 39, § 4.273, item 2). 
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citado por Pontes de Miranda (1962), ou o negócio jurídico dispositivo, citado por 

Clóvis do Couto e Silva (2011). 

 Entretanto, inúmeras são as razões de fato e de direito que podem impedir 

que o processo de transferência da propriedade alcance o objetivo final das partes, 

assim contribuindo para que a propriedade formal permaneça segregada do 

domínio. 

 Reconhecendo a existência desta situação jurídica intermediária, torna-se 

necessário analisar um pouco mais a fundo as características de sua relação 

jurídica. 

 Quanto ao seu objeto, diz-se que as relações podem ser reais ou pessoais, 

conforme os direitos sejam exercidos diretamente sobre um bem ou através de 

prestações específicas. Já quanto à eficácia, classificam-se em absolutas e 

relativas, quando existir um dever geral de abstenção ou puderem ser exercidas 

apenas em face de certas pessoas (AMARAL, 2011, p. 172). Na verdade, quando se 

fala em eficácia, deve-se fazer uma leitura moderna, levando em consideração a 

distinção entre relatividade e oponibilidade. Segundo Teresa Negreiros (2006): 

 
[...] a oponibilidade do contrato traduz-se, portanto, nesta obrigação de não 
fazer, imposta àquele que conhece o conteúdo de um contrato, embora dele 
não seja parte. Isto não implica tornar as obrigações contratuais exigíveis 
em face de terceiros (é o que a relatividade impede), mas impõe aos 
terceiros o respeito por tais situações jurídicas, validamente constituídas e 
dignas da tutela do ordenamento (é o que a oponibilidade exige). 
(NEGREIROS, 2006, p. 272-273). 

 

Assim, a relação jurídica será absoluta quando a eficácia for erga omnes, em 

razão de uma ficção legal de que todos tenham conhecimento daquela situação e, 

portanto, devem respeitá-la. Por outro lado, será relativa quando não houver tal 

presunção de conhecimento, o que não implica autorizar ofensa ao direito por parte 

de quem, mesmo não figurando na relação jurídica, dela tome ciência27. Esta 

diferenciação mostra-se relevante, pois permite enxergar a presente aproximação 

entre direito real e obrigacional. As situações em que direitos obrigacionais adquirem 

eficácia real, como no caso do contrato de locação com cláusula de vigência, só se 

                                            
27 André Franco Montoro (1997, p. 479) reconhece que “existe uma obrigação geral de respeitar o 

exercício dos direitos relativos” sem que isto invalide esta classificação.  
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concretizam com a informação do pacto na matrícula do imóvel, sendo que somente 

com o ato registral poderá se falar em presunção de conhecimento de todos28. 

 Não se ignora a tendência de superar o antigo conceito de relatividade 

contratual, de modo que todos que tenham conhecimento do pacto devam respeitá-

lo, ainda que dele não sejam partes. Hoje, a oponibilidade de um direito sempre 

existirá, havendo um dever geral de abstenção em razão da boa-fé objetiva e nos 

limites da função social, mas é necessário o conhecimento da situação jurídica para 

se exigir respeito. Em se tratando de bens imóveis, esta presunção de conhecimento 

erga omnes só passa a existir quando houver a publicização da informação através 

do Registro Imobiliário. 

 Voltando à situação fragmentada da propriedade, quando constituído como 

direito subjetivo autônomo, o domínio é relação jurídica de natureza real, em função 

do poder jurídico ser exercido sobre uma coisa, mas sua eficácia é relativa, só 

atingindo as pessoas que se relacionarem com seu titular, ou quem dele tenha 

conhecimento. Trata-se de um direito (e não apenas de faculdades jurídicas), mas 

não é direito real. Seguindo a separação de planos de Clóvis Veríssimo do Couto e 

Silva (2011), este direito estaria na esfera pessoal e só atingiria o plano do Direito 

das Coisas com o registro. 

 Já na propriedade formal, a relação jurídica tem igualmente natureza real, 

mas com eficácia absoluta, erga omnes. Aqui, sim, haveria um direito real, que 

depende de inscrição29 no registro público para ser constituído, modificado, 

transferido ou extinto30. 

                                            
28 Segundo Bruno Torquato de Oliveira Naves (2014), “na pretensa relação absoluta dos direitos 

reais sobre imóveis não é, de fato, o direito que é absoluto, mas tão somente sua eficácia que é 
estendida a todos em razão do registro. O mesmo ocorre em direitos pessoais levados a registro, 
como na convenção de condomínio.” (NAVES, 2014, p. 38, grifo do autor).  

29 Embora a maioria dos atos de transferência e constituição de direitos reais ocorra por ato de 
registro, existem casos em que a averbação será o ato modificativo, como ocorre com a averbação 
do casamento e acessões - art. 167, II, 1 e 4, da Lei 6.015/73 - ou ainda nos atos de incorporação, 
fusão ou cisão de empresa (SARMENTO FILHO, 2015, p. 117-118). Assim, no presente trabalho a 
palavra inscrição será utilizada em referência a todos os tipos de atos lançados na matrícula do 
imóvel, sejam eles de registro ou de averbação. Esta terminologia é defendida por Eduardo 
Sócrates Castanheira Sarmento Filho (2013, p.96).  

30 Conforme art. 172 da Lei dos Registros Públicos (LRP): “No Registro de Imóveis serão feitos, nos 
termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, 
translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, ‘inter vivos’ ou ‘mortis 
causa’ quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a 
terceiros, quer para a sua disponibilidade.” 
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 Quando se fala em direito real, há uma relação jurídica exercida sobre a coisa 

e com eficácia absoluta (erga omnes), ao passo que no direito dominial, embora seu 

exercício seja sobre a coisa, a eficácia não é absoluta. Assim, tal qual o domínio, a 

posse tem característica de relação jurídica real, mas não é direito real31. 

 Os direitos reais sobre coisa alheia decorrem igualmente da segregação de 

uma faculdade dominial, mas só se constituem com o ato registral, que lhes dá 

eficácia absoluta. Sem a inscrição só haverá um direito autônomo com eficácia 

relativa, no plano obrigacional. 

 A visão unitária da propriedade se mostra cada vez mais insuficiente para 

lidar com os problemas enfrentados pela sociedade atual. 

 Encarar a propriedade sob este duplo aspecto torna mais simples o estudo e 

facilita a aplicação dos institutos jurídicos, permitindo que o Direito das Coisas seja 

arejado pelos valores constitucionais em voga: 

 
O conceito de propriedade hoje já não é o que se via no passado, pelo 
próprio desdobramento da propriedade em dois conceitos autônomos, em 
que se liberta o domínio de seu interior, apesar de lhe ser complementar, 
de modo a viabilizar um novo tratamento à disciplina da propriedade, 
pela via de uma revitalização do instituto, amparada em exegese calcada 
na metodologia contemporânea, que a funcionaliza e aproxima da 
realidade social. (ARONNE, 2014, p. 30, grifo nosso). 

 

 Precisa-se reconhecer que a propriedade formal só é adquirida pela inscrição 

do título no Registro de Imóveis, que lhe confere publicidade e oponibilidade erga 

omnes. Somente a propriedade registrada proporciona ampla segurança jurídica 

para seu titular, simplifica a sua própria prova, gera riqueza para a economia, atende 

aos interesses intersubjetivos, além de possibilitar que a justiça seja efetiva e célere 

nas ações reparatórias e executivas, daí porque se falar em função social registral. 

 Porém, não se pode esquecer que existe um direito material, autônomo da 

posse, que também é protegido e tem como uma de suas finalidades a conversão 

em propriedade formal. Enquanto este direito permanecer na clandestinidade, seja 

por vício ou falta de título, seja pelo óbice encontrado no processo de transmissão, e 

até mesmo por inércia do adquirente de inscrevê-lo, quando possuir título apto para 

tanto, a propriedade imobiliária, vista como instituição, deixará de atender a vários 

interesses sociais e econômicos metaindividuais. 

                                            
31 Contudo, posse e domínio não se confundem, como se verá mais adiante. 
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 Por todo o exposto, o presente estudo se assenta nesta visão dúplice da 

propriedade, a que se chamará de propriedade formal e dominial (ou domínio), e que 

pode ser segregada tanto em razão da autonomia privada do proprietário quanto por 

força de uma situação transitória decorrente do processo de transmissão da 

propriedade. Deve-se ter em mente que a finalidade do ordenamento será buscar a 

sua consolidação na pessoa de um mesmo titular, como forma de tornar mais ampla 

e efetiva a sua função social e econômica. 

 

3.2 Função social registral 
 

 Uma nova forma de encarar a função social da propriedade vem sendo 

discutida nos últimos tempos e ganhando força paulatinamente, com o 

aperfeiçoamento do sistema registral brasileiro. 

 O Brasil começou sem um sistema de registro. Antes da Independência houve 

a divisão do território em sesmarias, com a concessão de título pelo rei de Portugal.  

Após a independência, em 1822, houve um período sem legislação sobre imóvel até 

o advento da Lei 601, de 1850, conhecida como Lei de Terras, que visava legitimar a 

posse através do seu registro nos livros da Paróquia Católica32, chamado de 

‘registro do vigário’, servindo também como prova do tempo de posse para 

usucapião (CARVALHO, 1997, p. 1-2).  

 Não existia um repositório central de documentação, sendo a propriedade 

transmitida com base nos títulos anteriores, que ficavam dispersos nas mãos dos 

proprietários. Com isso, a insegurança nos negócios imobiliários era grande em 

decorrência da “existência de hipotecas ocultas e gerais sobre bens presentes e 

futuros, em virtude do que não se podia saber ao certo se determinado imóvel 

estava ou não livre do ônus.” (CARVALHO, 1997, p.2). 

 O primeiro sistema registral brasileiro surgiu com a Lei Orçamentária 317, de 

1843, que criou o registro de hipotecas, como forma de tornar seguro o acesso ao 

crédito. Contudo, não teve sucesso em razão da falta de especialidade e 

publicidade, tornando necessário, ainda, estendê-lo à propriedade, o que se deu 
                                            
32 “O registro paroquial não operava a transferência da propriedade, nem era forma aquisitiva de 

propriedade imóvel, por ter objetivo estatístico, procurando fazer tão-somente um levantamento dos 
possuidores de terras, qualquer que fosse o título de sua propriedade, obrigando-os a fazer o 
registro dentro do prazo marcado. Esse registro não conferia publicidade, e, com isso, os 
requerentes podiam sofrer reivindicações.” (DINIZ, 2004, p. 18). 
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com a instituição do Registro Geral pela Lei 1.237, de 1864. Esta lei substituiu a 

tradição pela transcrição como forma de transferência da propriedade imobiliária, 

proporcionando publicidade dos atos translativos entre vivos e de constituição de 

ônus. Sua falha, contudo, foi dispor que a transcrição não induzia prova de domínio, 

nem mesmo prova relativa, obrigando seu titular a provar sua propriedade por outros 

meios, quando do ajuizamento de ação reivindicatória. De outro lado, não impôs 

obrigatoriedade de registro das transmissões causa mortis e dos atos judiciários33 

(CARVALHO, 1997, p.5). 

 O Código Civil de 1916 (CC/16) trouxe grande mudança ao introduzir a 

presunção de domínio a favor do titular da transcrição, estabelecendo vários dos 

princípios registrais, até hoje, utilizados, como o da prioridade, legalidade, 

especialidade e publicidade, mas ainda manteve fora do sistema os títulos 

sucessórios e judiciais.  

 Foi o Decreto 18.542, de 1928, que visou regulamentar a Lei 4.827, de 1924, 

que introduziu o princípio da continuidade, ao exigir, para a prática de qualquer 

inscrição ou transcrição, o prévio registro do título anterior, criando assim uma 

sequência de atos encadeados que conferiam segurança à transação. Para que 

tivesse início essa cadeia dominial era exigida a apresentação de um título anterior 

ao CC/1634, sendo ele o ato inaugural que daria suporte aos subsequentes 

(CARVALHO, 1997, p. 260). 

 Entretanto, os títulos eram registrados em livros específicos conforme a 

natureza do direito, ficando pulverizados os atos nos livros de transcrições, 

inscrições, hipotecas, penhor agrícola entre outros. O fio condutor entre eles era o 

indicador real, no qual se fazia breve referência ao livro e folha dos atos 

relacionados a determinado imóvel. 

 O sistema registral continuou sua evolução e, em 1973, com a LRP35, adotou-

se o princípio da unitariedade matricular, sendo que cada imóvel teria matrícula 

                                            
33 Posteriormente, foi editada a Lei 169-A e o Decreto 370, de 1890, que mantiveram as mesmas 

características da legislação anterior (CARVALHO, 1997, p.5). 
34 Conforme esclarecido no art. 244 do Decreto 4.857, de 1939, que substituiu o Decreto 18.542 de 

1928 (CARVALHO, 1997, p. 260). 
35 Não obstante o Decreto-Lei n. 1.000, de 1969, ter introduzido a ideia de um livro consolidante, seu 

texto era confuso, e o decreto teve sua execução adiada diversas vezes, sendo atribuída à Lei 
6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei 6.216/75, a adoção do sistema de fólio real 
(CARVALHO, 1997, p. 9-10). 
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única, aberta por ocasião do primeiro registro na vigência da nova lei, e nesta 

matrícula seriam praticados todos os atos relativos àquele imóvel.  

 O sistema brasileiro adotou a presunção relativa gerada pelo registro 

imobiliário, que serve como instrumento de prova da propriedade, atribuindo a quem 

o contesta o ônus de desconstituí-lo. Assim, a inscrição registral não se desvincula 

do título que lhe deu causa, podendo ser retificada ou anulada em razão de vício 

nele existente. Por este motivo, ainda é prática comum a obtenção de certidão 

vintenária, que cobre o lapso temporal de vinte anos, para prova da cadeia dominial 

pelo prazo máximo da usucapião no CC/1636. 

 A segurança do sistema registral brasileiro é fruto de dois princípios básicos: 

competência territorial e continuidade da cadeia dominial. A territorialidade possibilita 

que os atos relativos ao imóvel estejam concentrados em um só lugar, na matrícula 

de um cartório específico, que detém competência exclusiva para a prática de tais 

atos. Já a continuidade possibilita o perfeito encadeamento dos atos relacionados ao 

imóvel, tanto no aspecto objetivo quanto no subjetivo.  

 A publicidade irradiada pelos atos inscritos no registro proporciona eficaz 

meio de cognoscibilidade das situações relativas ao imóvel e aos titulares dos 

direitos inscritos:  
 
A publicidade registral é um dos instrumentos mais eficazes de consecução 
de segurança jurídica e confiança em um direito de propriedade que, 
simultaneamente, atenda às expectativas do proprietário quanto à 
apropriação e conservação de bens, deferindo ainda ampla proteção à 
comunidade de não-proprietários. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v.5, p. 
320). 

 

 A propriedade devidamente registrada cumpre seu papel social e econômico, 

trazendo benefícios para o proprietário, tais como a segurança jurídica, possibilidade 

de acesso ao crédito a juros baixos através da garantia real, facilitação na prova de 

seu direito e possibilidade de constituição de outros direitos reais, sem falar na 

valorização que existe pelo simples fato de o bem estar devidamente registrado. Há 

ainda benefício para a sociedade, pois aquele bem integra o patrimônio conhecido 

da pessoa, podendo ser penhorado e excutido por dívidas do proprietário.  

                                            
36 Apesar de o Código Civil de 2002 prever o prazo máximo de usucapião como sendo de quinze 

anos, o costume da certidão vintenária foi mantido, não tendo sido alterado para certidão 
quinzenária. 
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 É, ainda, instrumento de proteção do meio ambiente, pois o proprietário que 

mantém reserva ambiental devidamente registrada pode excluir a porção preservada 

para fins de cálculo de produtividade do imóvel, sendo este fator muitas vezes 

fundamental para aferir se a gleba rural pode ser desapropriada para fins de reforma 

agrária37.  

 Marcelo Guimarães Rodrigues (2014, p. 41), ao destacar o “relevante papel 

dos registros públicos na fundamentação econômica dos direitos de propriedade”, 

afirma que: 

 
Um bom sistema de Registros Públicos que promova segurança jurídica e 
certeza como fatores que promovem o desenvolvimento econômico e social 
é de importância vital a toda nação com economia de mercado, não 
estratificada. [...] Independentemente do sistema registral adotado pelo país, 
ele deve garantir os direitos do adquirente e dar segurança jurídica para que 
as transações ocorram com previsibilidade e certeza. Quando a confiança 
dos bancos aumenta, os juros caem e de uma maneira geral essa queda é 
refletida nos custos das transações. Vale dizer, mais recursos sobram para 
serem canalizados em atividades produtivas. (RODRIGUES, 2014, p. 40-
41). 

 

 Leonardo Brandelli (2007, p. 203) também defende que somente o direito de 

propriedade “bem-definido e protegido” proporciona crescimento econômico, e que 

“é nesse mister que surge a função econômica essencial do registro de imóveis, 

como o aparato estatal apto a conferir certeza e segurança ao direito real de 

propriedade.” 

 Por outro lado, a propriedade mantida à margem do sistema registral produz 

efeitos danosos à sociedade. Uma transação não formalizada ou registrada faz com 

que a propriedade formal, esvaziada, seja do vendedor (que já não é mais 

possuidor) e a posse e o domínio (ou a propriedade substancial) sejam do 

adquirente.  

 É possível que o adquirente não recolha os impostos de transmissão aos 

cofres públicos, nem declare a aquisição ao fisco, de forma que sua evolução 

patrimonial não possa ser acompanhada pela Receita Federal (para fins de imposto 

                                            
37 Neste sentido, já decidiu o STJ: “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL. 

FALTA DE AVERBAÇÃO. A averbação da reserva legal no Ofício Imobiliário é indispensável à 
subtração da respectiva área no cálculo de produtividade do imóvel, nada importando exista ela de 
fato. Recurso especial conhecido, mas desprovido.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 
1.376.203/GO, 2014c). 
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de renda), nem recolha o imposto de ganho de capital, incidente sobre o lucro pela 

venda imobiliária.  

 Este adquirente ocultará do sistema registral aquele bem, impossibilitando 

que penhoras e outras constrições oriundas de suas dívidas incidam sobre ele. Já 

eventuais ações e execuções contra o antigo proprietário incidirão sobre o imóvel, 

que ainda figura formalmente em seu nome. Contudo, em momento oportuno, o 

adquirente se valerá dos embargos de terceiro para retirar o bem da execução, 

quebrando a expectativa legítima do credor de receber seu crédito, já que localizou 

imóvel em nome do devedor e registrou sua penhora.  

 Para Marcelo Guimarães Rodrigues (2014), o ‘clandestinismo jurídico’ é o 

ponto de fragilidade do sistema registral brasileiro, já que “a opacidade do registro 

subsiste porque um ou outro evento suscetível de afetar o direito de propriedade 

imobiliária [...] permanece fora do sistema cuja função é irradiar publicidade mediata 

aos terceiros.” (RODRIGUES, 2014, p. 41). 

 Tradicionalmente, diz-se que o registro do título aquisitivo constitui ônus 

jurídico para seu titular. Sem o registro, a propriedade formal não será adquirida. 

Para Pietro Perlingieri (2008, p. 699), “a transcrição é um ônus para a parte: se se 

quiser opor a própria aquisição a terceiros adquirentes deve-se transcrever”. Eros 

Roberto Grau (1982) explica o que seria ônus jurídico: 

 
Descreve-se o ônus, assim, como o instrumento através do qual o 
ordenamento jurídico impõe ao sujeito um determinado comportamento, que 
deverá ser adotado se não pretender ele arcar com consequências que lhe 
serão prejudiciais. Ou como um comportamento que o sujeito deve adotar 
para alcançar uma determinada vantagem, que consiste na aquisição ou na 
conservação de um direito. (GRAU, 1982, p. 181). 

 

 Contudo, analisando a questão sob o prisma da eticidade, a ausência de 

registro de título apto a ser recepcionado pelo sistema registral não deveria ser vista 

como inobservância de um ônus jurídico (que traria efeitos apenas para seu titular), 

mas sim como descumprimento de um dever jurídico pelo adquirente.  

 A boa-fé objetiva38 impõe um padrão de conduta a ser observado pelos 

contratantes em respeito à coletividade, sendo a publicização da situação jurídica no 

                                            
38 “A boa-fé, como regra de conduta, fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, 

principalmente, na consideração para com os interesses do ‘alter’, visto como um membro do 
conjunto social que é juridicamente tutelado. Aí se insere a consideração para com as expectativas 
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registro público meio efetivo e confiável para proteção da segurança jurídica 

dinâmica. Se fosse ônus jurídico, o transmitente que ainda figura na matrícula como 

proprietário formal do imóvel não poderia exigir (direito subjetivo) que o adquirente 

registrasse o título que instrumentalizou o negócio jurídico. 

 Neste ponto, ainda, merece ser repensada a excessiva proteção dada ao 

possuidor ‘clandestino’ através dos embargos de terceiro. Se o registro é um ônus, 

sua inobservância deveria repercutir apenas na sua esfera; se é um dever, seu 

descumprimento seria um ilícito funcional, de modo que a oponibilidade deste direito 

a terceiros que dele não tenham conhecimento não se mostra, como regra, como a 

melhor alternativa. 

 Deve-se ter em mente, também, que a propriedade formal esvaziada não 

afasta a responsabilidade pelas obrigações tributárias e propter rem. O STJ já se 

pronunciou sobre a questão39 ao esclarecer a tese que fora fixada no recurso 

repetitivo, tema 88640. 

 A partir do momento que a relação jurídica passa a ser vista “sob uma 

perspectiva dinâmica”, como um “processo em andamento” (AMARAL, 2011, p. 

167), o ato jurídico que originou a mutação jurídico-real não se completa sem a 

inscrição do título, dever do adquirente não somente em relação ao transmitente, 

                                                                                                                                        
legitimamente geradas, pela própria conduta, nos demais membros da comunidade, especialmente 
no outro pólo da relação obrigacional.” (MARTINS-COSTA, 2000, p. 412). 

39 “Há, portanto, uma aparente contradição entre a tese e a solução dada ao caso concreto, pois a 
tese 1, "c", em sua literalidade, conduziria à desconstituição da penhora sobre o imóvel do 
promitente vendedor. [...]  Quanto à natureza, é da essência dessa obrigação [propter rem] que 
ela nasça automaticamente com a titularidade do direito real e somente se extinga com 
extinção do direito ou a transferência da titularidade, ressalvadas as prestações vencidas. 
Como se verifica, não há possibilidade de a obrigação se extinguir por ato de vontade do 
titular do direito real, pois a fonte da obrigação propter rem é a situação jurídica de direito 
real, não a manifestação de vontade. [...] Aplicando-se essa teoria à obrigação de pagar 
despesas condominiais, verifica-se que o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos 
serviços prestados pelo condomínio, no caso, o promitente comprador [...]. A grande diferença é 
que o proprietário não se desvincula da obrigação, mantendo-se na condição de responsável 
pelo pagamento da dívida, enquanto mantiver a situação jurídica de proprietário do imóvel.” 
(BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.442.840/PR, 2015c, grifo nosso). 

40 A tese fixada foi a seguinte: “[...] a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das 
obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação 
jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e 
pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e 
venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto 
sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das 
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se 
imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade 
passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em 
que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 
1.345.331/RS, Recurso repetitivo tema 886, 2015a). 
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como também em relação à coletividade (função social registral). 

 Normalmente se diz que para atos praticados ‘entre vivos’, o registro do título 

figura do plano da eficácia do negócio jurídico instrumentalizado. Flávio Tartuce 

(2015), por exemplo, considera que  

 
a escritura pública, sendo forma, está no plano da validade do negócio 
jurídico; o registro imobiliário está no plano de sua eficácia [uma vez que 
nesta última (eficácia)] estão os efeitos gerados pelo negócio em relação às 
partes e em relação a terceiros, ou seja, as suas consequências jurídicas e 
práticas.” .(TARTUCE, 2015, p. 210). 

 

 Não se pode concordar completamente com o citado autor, pois a ausência 

de registro não retira os efeitos do contrato em relação às partes (relatividade), nem 

sua oponibilidade àqueles que dele tenham conhecimento (NEGREIROS, 2006, p. 

272-273). Somente a propriedade formal, devidamente registrada, carrega 

presunção de conhecimento de toda a coletividade, com oponibilidade erga omnes. 

 Partindo dos conceitos apresentados de propriedade formal e dominial, pode-

se afirmar que somente com o registro do título no Registro de Imóveis é que se 

adquire a titularidade da propriedade formal. Apenas com a inscrição o direito real 

imobiliário será constituído, transferido, modificado ou extinto. 

 Mesmo nas formas tradicionais de aquisição da propriedade por ato extra-

tabular, como na sucessão hereditária, acessão e usucapião, ainda que a Lei diga 

que a propriedade pode ser adquirida independentemente do ato registral, exige-se 

sempre que um título seja confeccionado (em geral por sentença judicial), no qual se 

apure ou constate a mutação jurídica, e cuja inscrição posterior seja obrigatória41. 

Sem o ato registral não haverá mudança na titularidade da propriedade formal.  

 O descompasso entre a propriedade formal e dominial traz grandes 

problemas para o país como um todo. Além de produzir um ‘capital morto’, gera 

insegurança jurídica, trazendo incerteza às relações que envolvem direitos reais, 

culminando na majoração do custo das transações. Cria, ainda, situações 

processuais que serão posteriormente desfeitas (penhora de bem que já foi 

‘vendido’, mas não foi registrado), aumentando os gastos e duração do processo e 

diminuindo sua efetividade. 

                                            
41 Costuma-se dizer que o registro tem efeitos apenas declaratórios nestas situações, possibilitando a 

disponibilidade do direito e sua validade em relação a terceiros, nos termos do art. 172 da LRP. O 
tema será tratado ao longo do estudo, em especial na subseção 3.4. 
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 Ao comparar o desenvolvimento de diversos países, Hernando de Soto (2001, 

passim) concluiu que o maior obstáculo para o progresso de uma nação é a sua 

incapacidade de gerar capital em função da informalidade das situações jurídicas. A 

falta de registro formal e confiável da propriedade imobiliária impede a identificação 

do seu dono real, dificulta a cobrança de dívidas, atrapalha a implantação de 

políticas públicas, além de inviabilizar que o bem se torne capital ativo gerador de 

riqueza não só para o indivíduo, mas para toda a coletividade.  

 
Porque os direitos de propriedade não são adequadamente documentados, 
esses ativos não podem se transformar de pronto em capital, não podem 
ser trocados fora dos estreitos círculos locais onde as pessoas se 
conhecem e confiam umas nas outras, nem servir como garantia a 
empréstimos e participação em investimentos. (SOTO, 2001, p. 20). 

 

 Ainda segundo o autor, a grande diferença entre os países desenvolvidos e 

os subdesenvolvidos é que os primeiros alcançaram um sistema confiável de 

registro formal de propriedade, criando mecanismos efetivos para absorver a 

informalidade dentro do sistema formal. Assim, os cidadãos podem se valer de seus 

bens e direitos para alavancar os próprios negócios, iniciar uma empresa usando a 

própria casa como garantia hipotecária, tornando-os capital ativo capaz de propiciar 

o progresso da nação (SOTO, 2001, passim). Mas não basta integrar os direitos 

informais, é necessário mantê-los dentro do sistema, pois “a lei formal perde mais e 

mais sua legitimidade quando as pessoas continuam a criar propriedade fora de seu 

alcance.” (SOTO, 2001, p. 197). 

 Os benefícios sociais e econômicos que a propriedade formal proporciona são 

cada vez mais reconhecidos, de modo que a busca por um sistema registral hígido e 

confiável tem sido o norte das recentes alterações legislativas no Brasil. O legislador 

busca fornecer mecanismos para regularizar as situações consolidadas no tempo, 

como a regularização fundiária e a usucapião extrajudicial, assim como caminha 

para a centralização das informações imobiliárias em fonte única, através da adoção 

do princípio da concentração na matrícula42. 

 Neste contexto, o tradicional instituto da usucapião precisa ser revisto, para 

que se alinhe aos anseios sociais, servindo como forma de reconhecimento e 

consolidação do direito autônomo dominial, gerando título apto a ser recepcionado 

                                            
42 Vide arts. 54 a 62 da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015. 
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pelo sistema registral e capaz de promover a mutação da titularidade formal. Deste 

modo, tornar-se-á o principal instrumento jurídico para tirar da informalidade as 

‘propriedades paralelas’, fortalecendo o sistema de Registro Público em benefício de 

toda a coletividade. 

 

3.3 Constituição da relação jurídica e aquisição da titularidade 
 

 Antes de iniciar a análise do modo e das formas de aquisição da propriedade, 

deve-se, primeiramente, distinguir os conceitos de situação e relação jurídica, bem 

como o de constituição e aquisição de um ‘direito’43, para que se possa identificar 

quando haverá o nascimento de uma relação jurídica e quando haverá a 

transferência de sua titularidade.  

 Ensina César Fiuza (2014, p. 353-354) que “situação jurídica é disposição de 

sujeitos, em relação a um objeto [...], é o conjunto de circunstâncias, de direitos e 

deveres que envolvem sujeitos e objetos”, podendo estas situações terem ou não 

relação jurídica em sua composição, daí porque podem ser dividas em situações 

relacionais e não relacionais44. A situação jurídica relacional consiste em uma ou 

várias relações jurídicas coligadas.  

 Relação jurídica, por sua vez, traduz a regulamentação do comportamento 

das pessoas, disciplinando seus interesses, estabelecendo poderes e deveres, 

sendo encarada sob uma perspectiva dinâmica, como um processo em andamento 

que existe e se desenvolve em busca de um objetivo (AMARAL, 2002, p.162-163). 

É, assim, composta de “sujeitos ativo e passivo, de objeto e de vínculo jurídico” 

(FIUZA, 2014, p. 354).  

 A relação jurídica se constitui, quando “em um dado momento não existe e 

em um outro momento, sucessivo, existe” (PERLINGIERI, 2008, p. 748), sendo que 

o nascimento desta nova relação jurídica decorre de atos e fatos jurídicos a que a 

Lei atribua tal efeito. Contudo, não é porque determinada relação jurídica não existia 

que a nova relação surgirá desvinculada de relações anteriores. Segundo o autor 
                                            
43 O termo direito tem diversos significados, mas aqui é utilizado como sinônimo de relação jurídica. 

Na visão mais moderna, direitos e deveres fazem parte da relação jurídica, mais especificamente 
do vínculo jurídico (FIUZA, 2014, p. 355), mas a doutrina se vale do termo direito, na acepção de 
direito subjetivo, para fazer referência ao que hoje se considera relação jurídica (AMARAL, 2002, p. 
197).  

44 Assim, seriam não relacionais a situação jurídica do morto ou de animais, em que não há sujeito 
determinado, mas existem regras e deveres de proteção pela coletividade (FIUZA, 2014, p.354).  
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italiano, esta “constituição pode ser derivada [...] quando o nascimento de uma 

relação deriva de outra relação (por exemplo, o usufruto constituído pelo proprietário 

do terreno)”, ao passo que pode ser originária, quando “não há transferência e onde 

constituição e aquisição se identificam” (PERLINGIERI, 2008, p. 753). Logo, pode-se 

ter a constituição de um novo direito derivado de uma relação jurídica preexistente. 

  Roberto de Ruggiero (1999, v.1, p. 300-301) explica que a derivação se 

subdivide em translativa e constitutiva, sendo que na primeira há a transferência do 

próprio direito e na última ocorre a criação de um novo direito fundado no direito 

preexistente. No mesmo sentido, Andreas von Tuhr (1947) afirma que o novo direito 

deriva do anterior quando nasce da transferência de parte das faculdades dominiais. 

Para o autor, “também existe sucessão quando se transfere a outro sujeito uma 

parte das faculdades que integram um direito, e desta maneira se cria um direito 

novo com parte da matéria do antigo.” (TUHR, 1947, p. 39, tradução nossa).45 

 Já quando se fala em aquisição, tem-se a “incorporação dos direitos [...] à 

esfera de um titular” (FIUZA, 2014, p. 961), de modo que só se pode adquirir a 

titularidade de uma relação jurídica que já exista. Todavia, a Lei não adota esta 

precisão conceitual, de forma que o Código Civil faz referência apenas à aquisição 

da propriedade, quando, muitas vezes, está se referindo à constituição da relação 

jurídica de propriedade.  

 Assim, o que se adquire é a posição de titular de uma relação jurídica, não 

obstante ser extremamente comum falar-se em ‘aquisição do direito’ (FIUZA, 2014, 

p. 961-962). Esta aquisição pode-se dar simultaneamente à constituição da relação 

jurídica, ou em momento posterior, hipótese em que a relação jurídica permanece 

inalterada em sua estrutura, ocorrendo apenas a modificação de sua titularidade. 

 A constituição, modificação ou extinção das relações jurídicas, ou a ‘aquisição 

do direito’, decorrem de fatos jurídicos que repercutem no direito. Quando se ocupa 

bem móvel sem dono (art. 1.263 do CC/02), a aquisição e a constituição da relação 

jurídica de propriedade ocorrem no mesmo instante. Quando o fato aquisitivo 

decorre da morte ou de contrato de compra e venda, não há constituição de uma 

nova relação jurídica, mas sim sua conservação, de forma que o “novo sujeito 

suceda na titularidade” da relação jurídica anterior (PERLINGIERI, 2008, p. 749). Já 

                                            
45 También existe sucesión cuando se transfiere a otro sujeto una parte de las facultades que 

integran un derecho y de esta manera se crea un derecho nuevo con parte de la materia del 
antiguo.  
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quando se institui um usufruto, constitui-se uma nova relação jurídica tomando por 

base a situação jurídica de propriedade existente, havendo simultânea constituição 

do direito real de usufruto e a aquisição de sua titularidade. 

 Os acontecimentos que possuem relevância para promover a constituição, 

modificação ou extinção da relação jurídica de propriedade imobiliária são 

considerados tradicionalmente pela doutrina e legislação como as formas de 

aquisição da propriedade, razão pela qual se adotará este termo no presente 

trabalho, haja vista o seu uso pelo próprio Código Civil. 

 

3.4 Modo e formas de aquisição da propriedade imobiliária 
 

 Resultante da visão unitária da propriedade, a legislação civil não distingue o 

modo e as formas de aquisição da propriedade. Mantendo a coerência com o já 

exposto, buscar-se-á demonstrar que as formas ou causas de aquisição da 

propriedade são diversas, originadas de fatos jurídicos que repercutem na 

constituição ou modificação da relação jurídica, mas que somente com o registro o 

direito real irá se alterar (FIUZA, 2014, p. 967). 

 O registro é o modo de aquisição do direito real de propriedade e de 

constituição de outros direitos reais46, capaz de gerar efeitos erga omnes e direito de 

sequela. Sem o ato tabular haverá apenas direito pessoal ou hereditário, fora do 

plano do Direito das Coisas, inoponível a terceiros que não o conheçam. Só quem 

tem legitimidade para instituir um direito real é o titular do direito real de 

propriedade47. O possuidor ou o proprietário substancial (titular dos direitos 

dominiais) não tem legitimidade para fazer nascer um direito real decorrente de 

parcelas das faculdades dominais. Pode-se, apenas, constituir relações jurídicas no 

plano obrigacional48. 

 Adriano Stanley Rocha Souza (2009, p. 82-84) explica que o ordenamento 

jurídico é impreciso ao “tratar o registro (transcrição imobiliária) como forma de 

                                            
46 Conforme art. 1.227 do CC/02 e art. 172 da LRP. 
47 Sabe-se que o titular de um direito real pode constituir outros direitos reais compatíveis com o seu, 

como no caso da hipoteca pelo titular do direito real de superfície. O que se está defendendo aqui é 
a necessidade de titularizar um direito real para instituir outro direito real ou transferi-lo.  

48 Se posteriormente a propriedade formal for adquirida, o acordo de transmissão validamente 
celebrado poderá produzir efeitos no plano do Direito das Coisas e promover nova mutação 
jurídico-real. 
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aquisição da propriedade imobiliária”, uma vez que a forma ou meio de aquisição 

seria a alienação, decorrente de um negócio jurídico como a compra e venda ou 

doação: 

 
[...] o registro nada mais é que um ato administrativo obrigatório à aquisição 
da propriedade imobiliária. Ato, este, que tem por finalidade, justamente, dar 
efeitos jurídicos aos fatos jurídicos (morte, posse ad usucapionem e 
construções) que alguém já exercia sobre a coisa. (SOUZA, 2009, p. 84). 

 

 A mesma crítica é feita por Roberto Senise Lisboa (2012a), para quem: 

 
[...] todo modo de aquisição da propriedade imóvel somente concede o 
direito de propriedade em favor do adquirente se ocorrer a transcrição do 
título. Isso se explica porque o direito brasileiro somente reconhece a 
titularidade da propriedade imóvel em favor de quem tem o bem imóvel 
registrado em seu nome junto ao cartório de registro de imóveis, mediante a 
transcrição. (LISBOA, 2012a, p. 252). 

 

 Quando se diz que o modo de aquisição da propriedade formal se dá pela 

inscrição49, deve-se ter em mente que o ato registral ocorrerá em razão da 

apresentação de um instrumento (título) representativo de um ato jurídico que tenha 

como efeito a constituição, modificação, transferência ou extinção de um direito real 

imobiliário. Todos os acontecimentos que tenham relevância jurídica devem estar 

materializados em instrumento escrito que contenha os requisitos estabelecidos em 

lei50. O título apenas traduz uma situação ou relação jurídica, não se confundindo 

com o fato ou ato jurídico que representa, e tem como efeito a modificação da 

situação jurídica no plano do Direito das Coisas, razão pela qual o registro ficará 

vinculado à sua causa, sendo um ato jurídico causal, passível de retificação ou 

anulação em razão de vício tanto do instrumento quanto do ato jurídico por ele 

representado (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v.5, p. 317-318; FIUZA, 2014, p. 967). 

                                            
49 Conforme já esclarecido anteriormente, o termo ‘inscrição’ é utilizado, neste estudo, abrangendo 

todos os tipos de atos lançados na matrícula do imóvel, sejam eles de registro ou de averbação. 
50 Não se desconhece que a doutrina costuma considerar título e causa como sinônimos (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v.5, p. 313). Contudo, a LRP estabeleceu no art. 221 os títulos que possuem 
aptidão para promover o ato registral, entendendo como títulos os instrumentos que representam 
os atos jurídicos. Assim, neste estudo tratar-se-á de forma separada o título do ato que ele 
representa. 
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 A transferência da propriedade deve ser encarada como um processo 

complexo51, do qual pode fazer parte uma série de fatos naturais (como morte e 

tempo) e jurídicos (como contratos, casamento, posse), voluntários ou não, 

devidamente materializados em título apto a ingressar no registro imobiliário. 

Somente com a inscrição registral este processo chegará ao seu fim, ocorrendo a 

mutação do direito real nos aspectos subjetivo (titularidade) ou objetivo (extensão do 

direito). 

 Fatos jurídicos são os acontecimentos que repercutem no Direito, criando, 

modificando ou extinguindo relações e situações, conforme encontrem respaldo no 

ordenamento. É o Direito que irá determinar sua relevância, pressupostos de 

existência, requisitos de validade, fatores de eficácia, momento de consumação, 

meios de prova etc. A constatação destes fatos jurídicos se dá, em geral, através de 

documentos escritos, elaborados concomitantemente ou posteriormente à sua 

ocorrência. Diz-se, portanto, que os fatos jurídicos são materializados em 

instrumentos para que possam produzir os efeitos no plano legal52. Em alguns 

casos, a forma como o ato é realizado é fundamental para seu reconhecimento no 

mundo jurídico, de modo que sem tal observância o acontecimento não existirá para 

o Direito, daí porque se fala em plano de existência. Nestas hipóteses, o instrumento 

e o ato devem ocorrer em um mesmo momento, como se dá no testamento (FIUZA, 

2014, p. 249). Em outros casos, a forma deve ser seguida para que o ato seja válido 

e possa produzir seus efeitos, falando-se em plano de validade53. Aqui se pode ter o 

ato ocorrendo em um momento e sua formalização em outro, como se vê, por 

exemplo, na maioria dos contratos (FIUZA, 2014, p. 256). 

 A Lei enumera de maneira esparsa os atos e fatos aquisitivos (ou extintivos) 

da propriedade, sendo estes as causas, meios ou formas que podem promover a 

mudança da titularidade formal de um bem imóvel. Para tanto, devem estar 

instrumentalizados ou formalizados de acordo com a lei. 

                                            
51 Darcy Bessone (1996, p. 167) defende que a transmissão da propriedade se dá em razão de um 

negócio “de formação progressiva ou sucessiva, porque integrado por atos sucessivos, como o 
contrato [...] e a transcrição”.  

52 Ainda que estes efeitos sejam retroativos à data do fato. 
53 “A forma, como os outros elementos fáticos, pode ser elemento do núcleo do suporte fático, e 

então é pressuposto de existência do negócio jurídico: sem ela, não existe o negócio jurídico. Ou 
ser elemento complementar, de cuja falta resulte nulidade (= ser da substância do negócio jurídico), 
ou resulte anulabilidade.” (PONTES DE MIRANDA, 1954, t. 3, §251). 



 

 

58 

 O meio mais comum de transferência é a alienação, nascida da autonomia 

privada dos indivíduos e operacionalizada por meio de negócio jurídico54. O 

adquirente passa a ser proprietário nos limites do direito recebido, com todos os 

ônus e gravames que sobre ele incidam, daí porque se fala em forma derivada de 

aquisição. Como afirmado anteriormente, o contrato não transfere a propriedade, 

apenas faz surgir a obrigação de dar, sendo que o seu adimplemento dependerá da 

eficácia, no plano do Direito das Coisas (registro), do acordo de transmissão 

(COUTO E SILVA, 2011).  

 Outra causa de transmissão da propriedade decorre da morte real ou ficta da 

pessoa, cujo patrimônio é transferido para seus sucessores55. Também se diz ser 

forma derivada de transmissão, pois a relação jurídica mantém-se inalterada, 

ocorrendo somente a troca do seu titular. 

 A morte e a transmissão da herança se dão no mesmo momento por ficção 

legal, em razão do sistema de saisine, “presumindo a lei que o próprio de cujus 

investiu seus herdeiros no domínio e na posse indireta de seu patrimônio, porque 

este não pode restar acéfalo.” (HIRONAKA, 2007, p. 21). 

 Não obstante o ordenamento civil adotar o princípio do droit de saisine, a 

releitura dos dispositivos legais sob a ótica da propriedade formal e dominial nos 

leva à conclusão diversa da grande maioria da doutrina, que considera ocorrer a 

transferência completa da propriedade com a morte, independentemente do ato 

registral (TARTUCE, 2015, p. 950)56.  

 O art. 1.784 do Código Civil de 2002 (CC/02) diz que com a abertura da 

sucessão “a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários”. Entretanto, o que se transmite é a herança57, como um todo unitário 

                                            
54 O sistema brasileiro adota como regra geral a liberdade de formas, mas, quanto aos negócios 

jurídicos envolvendo direitos reais imobiliários, dispõe que a escritura pública é essencial para a 
validade (e não existência) do ato, nos termos dos arts. 107 e 108 do CC/02. 

55 Conforme arts. 6o, 7o, 37 e 38 do CC/02. 
56 Atualmente, a relação jurídica é encarada como a vinculação entre situações jurídicas ou centro de 

interesses, e não mais entre sujeitos (AMARAL, 2001, p. 166), de modo que “o sujeito não é 
elemento essencial, parte integrante e qualificadora da relação jurídica” (PERLINGIERI, 2008, p. 
749). Assim, com a morte a situação subjetiva permanece hígida até a individualização dos 
herdeiros, ocorrendo a sucessão na titularidade da relação jurídica de direito real. 

57 A herança é uma universalidade de direitos, cujo quinhão (da universalidade) pode ser cedido pelo 
herdeiro, sendo proibida a cessão de bem individualizado sem prévia autorização judicial, nos 
termos do art. 1.793 do CC/02. 
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e indivisível, não a propriedade formal e individualizada de cada bem58. Com a 

ocorrência do fato natural (morte), o domínio ganha autonomia e é transferido, 

segregando a propriedade formal e substancial e criando uma situação jurídica 

condominial entre os herdeiros.  

 Assim, inicia-se o processo de transmissão da propriedade, no qual várias 

etapas devem ser cumpridas, tais como constituir um administrador (inventariante), 

verificar quem sejam os herdeiros (podendo haver exclusão por indignidade, 

renúncia ao quinhão, cessão de direitos hereditários), apurar se há testamento ou 

legado válido, bem como levantar o ativo e o passivo, para só ao final, quando da 

partilha, individualizar os herdeiros e sua quota-parte nos bens. 

 Na relação jurídica de propriedade imobiliária, o processo de transmissão de 

direitos reais só se completará com o registro da partilha. “O herdeiro não se torna 

proprietário do imóvel de seu ascendente/descendente apenas com a morte deste. É 

necessário o registro do formal de partilha, extraído de um processo de inventário” 

(SOUZA, 2009, p. 83).  

 Não se pode negar que, enquanto não se ultimar a partilha e se proceder ao 

seu registro, a titularidade formal permanecerá em nome do falecido no álbum 

registral. No caso da sucessão causa mortis, a Lei confere legitimidade ao 

inventariante59 (ou ao conjunto de herdeiros60) para defender os direitos que 

integrem a universalidade de bens (herança), até que a titularidade formal seja 

transferida, de modo que quaisquer ações envolvendo direitos do de cujus serão 

ajuizadas contra o espólio. 

 Entretanto, a posse e a propriedade substancial são transmitidas de imediato, 

ainda que fictamente, aos herdeiros61, que poderão continuar exercendo o mesmo 

direito que o falecido possuía, continuando a sua posse, e até mesmo completando 

                                            
58 O herdeiro torna-se titular de uma quota-parte de um bem único e indivisível, e não de cada bem 

especificamente (CAHALI; HIRONAKA, 2014, p. 71), de modo que somente com a partilha põe-se 
fim “à situação provisória de universalidade e indivisibilidade, e de fato promove-se a efetiva 
transferência da herança aos seus respectivos titulares, passando cada qual a ter seu direito 
circunscrito aos bens que compõem o seu quinhão.” (CAHALI; HIRONAKA, 2014, p. 475). 

59 Nos termos do art. 12, V, do CPC/73 e art. 75, VII, do CPC/15. 
60 No caso de esbulho, qualquer dos herdeiros pode defender a posse, na qualidade de 

compossuidor (FIUZA, 2014, p. 1244). 
61 A posse efetiva é, inclusive, critério utilizado pelo legislador para definir a quem compete 

administrar os bens, conforme art. 1.797 do CC/02: “Até o compromisso do inventariante, a 
administração da herança caberá, sucessivamente: [...] II - ao herdeiro que estiver na posse e 
administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;” (grifo 
nosso). 
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o prazo para aquisição da propriedade formal (caso não a tivesse o de cujus). De 

outro lado, na hipótese de o falecido já ter transferido o domínio em vida a terceiros, 

sendo apenas proprietário formal, os herdeiros não terão nenhum direito substancial 

sobre o bem (FARIAS; ROSELVAND, 2014, v.5, p. 316), mas apenas e tão somente 

o dever de cooperação para que a propriedade formal se consolide no titular 

dominial62. 

 O casamento também é forma de aquisição da propriedade formal e do 

domínio, embora isto nunca tenha sido explicitado na legislação. Segundo Roberto 

Senise Lisboa (2012a), “como forma de aquisição, o casamento acarreta a imediata 

comunicação dos aquestos, devendo-se observar quais bens se tornaram bens 

conjugais, conforme o regime de bens adotado.” (LISBOA, 2012a, p. 286).  

 Enquanto o casamento não for averbado na matrícula do imóvel, o bem 

continua formalmente apenas em nome do cônjuge inscrito. A Lei confere proteção 

ao outro consorte através da necessidade da outorga, tanto para alienar e demandar 

quanto na obrigatoriedade de sua citação nas ações envolvendo direitos reais 

imobiliários. Com a inserção do matrimônio e dados pessoais do cônjuge, este 

passa a figurar também no fólio real como proprietário formal, propriedade esta 

adquirida de forma derivada e com efeitos retroativos à data da celebração da união, 

tudo conforme o regime de bens adotado. 

 Curiosa é a situação da união estável, pois por analogia devem ser aplicadas 

as mesmas regras do casamento, o que a torna também um meio de aquisição da 

propriedade, de acordo com o regime de bens pactuado. Contudo, em razão da 

ausência de solenidade e registro formal desta situação jurídica nos registros 

públicos, terceiros não tomam conhecimento da relação familiar existente, 

possibilitando que o proprietário formal pratique atos sem exigência de outorga 

conjugal63. Entretanto, quando a situação é publicizada com a inscrição da união na 

matrícula do imóvel, a informação é irradiada pela publicidade registral para a 

                                            
62 No julgamento do Recurso Especial 1.216.568/MG, o STJ entendeu ser direito potestativo do 

adquirente o pedido de adjudicação compulsória para cumprimento de contrato de promessa de 
compra e venda quitado, de modo que fica claro que ao vendedor falecido (e consequentemente a 
seus herdeiros) só resta sujeitar-se ao exercício por parte do adquirente. (BRASIL, STJ, Recurso 
Especial 1.216.568/MG, 2015d). 

63 Conforme consignado no Recurso Especial 1.299.866/DF: “É por intermédio do ato jurídico 
cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de 
modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias 
conjugais para a concessão de fiança.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.299.866/DF, 2014b). 
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coletividade, não podendo ser alegado desconhecimento (boa-fé subjetiva) em razão 

do descumprimento do dever de conduta de verificar a certidão imobiliária (boa-fé 

objetiva). Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tende a se firmar64. 

 Tem-se, assim, que a propriedade formal só é adquirida pela inscrição da 

informação registral. Não se nega que o companheiro preterido possa ter direitos 

patrimoniais sobre o valor do bem alienado sem sua anuência, mas a falta de 

titularidade formal impedirá o desfazimento do negócio, devendo o crédito ser 

cobrado do seu convivente. 

 Outras formas de modificação da titularidade decorrem, ainda, de atos 
judiciais, como adjudicação ou arrematação, hipóteses em que a transferência do 

direito se dá sem voluntariedade do seu titular. Também aqui se faz necessário não 

só inscrever o título gerado para que formalmente possa haver a aquisição da 

propriedade, mas também imitir o adquirente na posse do bem para que as 

faculdades dominiais possam ser exercidas. 

 Como demonstrado, em todas as formas de aquisição expostas o processo 
de aquisição da propriedade terá início com fatos jurídicos, que devem ser 

corretamente instrumentalizados, e se completará com o registro, único modo de 

modificação da propriedade formal.  

Porém, muitos eventos podem ocorrer durante este processo, impedindo que 

o objetivo final seja alcançado. A Lei condiciona os efeitos dos atos jurídicos ao 

atendimento de uma série de requisitos de validade, cuja inobservância pode 

inviabilizar o resultado almejado. Para as situações em que tais atos apresentem 

algum vício, ou nos casos em que o título não exista ou não atenda aos requisitos 

registrais, nosso Direito possibilita, através da usucapião, um meio de sanar as 

falhas, consolidar a situação jurídica e constituir título apto a promover a mudança 

da titularidade formal.  

Não se deve perder de vista que o fim do Direito é solucionar os conflitos, 

garantir segurança jurídica, ser instrumento de pacificação social, tudo dentro de 
                                            
64 Embora no caso concreto analisado tenha sido negado o pedido de anulação da venda em razão 

da inexistência de registro da união estável e da boa-fé do terceiro, no voto do relator restou 
consignado que: “No casamento, ante a sua peculiar conformação registral, até mesmo porque dele 
decorre a automática alteração de estado de pessoa e, assim, dos documentos de identificação dos 
indivíduos, é ínsita essa ampla e irrestrita publicidade. Projetando-se tal publicidade à união estável, 
tenho que a anulação da alienação do imóvel dependerá da averbação do contrato de 
convivência ou do ato decisório que declara a união no Registro Imobiliário em que inscritos 
os imóveis adquiridos na constância da união.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.424.275/MT, 
2014e, grifo nosso). 
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uma visão ética e respeitando a dignidade humana. Neste contexto, o fator tempo 

torna-se elemento de relevante valor, estabilizando situações que não atingiram a 

plenitude de seus efeitos, razão pela qual integra, juntamente com outros elementos, 

o suporte fático para a aquisição pela usucapião. 
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4 USUCAPIÃO 
 

 Na sua evolução histórica, a usucapião começou apenas sanando vícios no 

título aquisitivo, seja de forma, seja de legitimidade (nos casos de venda a non 

domino), para, em um segundo momento, passar a atribuir a propriedade a quem, 

independentemente da existência de título, tivesse agido (possuído) como se dono 

fosse, por um período longo de tempo. Atualmente, contempla inúmeras situações, 

algumas com prazo bastante reduzido, em busca da concretização de valores 

relevantes para a sociedade. Embora continue tendo grande aplicação nos casos de 

posse natural, o foco principal do presente estudo é a sua utilização como 

instrumento corretivo das falhas no processo de transmissão da propriedade 

imobiliária, iniciadas geralmente por relações jurídicas voluntárias ou em razão de 

direito sucessório.  

 A origem da usucapião já foi demonstrada no início deste estudo e da sua 

história identifica-se a intensa relação que tem com a posse e a propriedade. Se a 

posse é a aparência da propriedade, esta posse prolongada consolida a 

propriedade, através da usucapião. De outro lado, a propriedade sem o domínio 

sobre a coisa se resume a um título, que seria desfeito por aquele que tenha 

exercido, de fato, as faculdades inerentes ao proprietário (usar, gozar, dispor). A 

posse, como visibilidade do domínio, gera presunção de propriedade, concedendo 

benefício processual ao possuidor ao atribuir ao real proprietário o ônus de provar 

seu direito na ação reivindicatória.  

 Os termos propriedade e domínio sempre foram utilizados como sinônimos, 

mas retratam faces distintas de uma mesma relação. Enquanto o domínio é a face 

interna, retratando a relação material do titular com a coisa, a propriedade é a face 

externa, constituindo a relação jurídica real do proprietário com a coletividade. 

 Dentro desta ótica, a posse seria o exercício do domínio ou de alguma de 

suas faculdades. Prolongando-se no tempo, ao dono aparente (possuidor) confere-

se título de propriedade. A usucapião faz a ponte, possibilitando que domínio 

aparente e propriedade se consolidem na mesma pessoa, atingindo o fim almejado 

desde o início. 

 A usucapião sempre foi reconhecida judicialmente, seja em ação própria, seja 

como matéria de defesa, sendo que neste último caso nem sempre se atribuía título 

ao réu, constituindo apenas efeito paralisante da pretensão reivindicatória ou 
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anulatória. Contudo, seguindo tendência atual de desjudicialização, o novo Código 

de Processo Civil de 2015 possibilitou o reconhecimento extrajudicial da aquisição 

por usucapião65. 

 Não se trata de nova modalidade de usucapião, mas tão somente de 

possibilidade de o título ser formado tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, 

verificados os pressupostos legais. A opção pela titulação extrajudicial pressupõe 

um caráter consensual, haja vista a necessidade de anuência do titular registral e os 

limites do ato administrativo do registrador, que não exerce jurisdição. 

 

4.1 Conceito 
  

 Caio Mário da Silva Pereira (1999, p. 96) adota conceito simplificado de 

usucapião ao dizer que “é a aquisição do domínio pela posse prolongada.” Já Flávio 

Tartuce (2015, p. 927) diz que através da usucapião a lei permite que “uma 

determinada situação de fato prolongada por certo intervalo de tempo se transforme 

em uma situação jurídica.” 

 Muitos autores apenas se referem aos efeitos para explicar a noção de 

usucapião, sem apresentar um conceito. Lafayette Rodrigues Pereira (2003, t. 1, p. 

180), por exemplo, diz que a prescrição “aquisitiva tem por objeto o domínio e os 

direitos reais (jura in re aliena), pressupõe como condição a posse; é ao mesmo 

tempo causa de aquisição e de extinção de direitos”, ao passo que Orlando Gomes 

(2004, p. 196) ensina que “o efeito fundamental da usucapião é transferir ao 

possuidor a propriedade da coisa”.  

 Não se pode perder de vista que a situação de informalidade da propriedade 

é fator impeditivo do desenvolvimento individual e coletivo do país, sendo a busca 

pela inclusão de tais direitos no sistema formal um objetivo das sociedades pós-

modernas e um meio de tornar efetivo o “direito aos direitos de propriedade” (SOTO, 

2001, p. 126-127). 

 Assim, a melhor forma de ser vista a usucapião é como o instrumento que 
visa ao reconhecimento da titularidade dominial e à atribuição de título apto a 
                                            
65 O art. 1.071 do CPC/15 introduziu o art. 216-A na LRP, tendo o caput o seguinte teor: “Art. 216-A.  

Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, 
que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, 
instruído com: [...].” 
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modificar a propriedade formal para quem possua o domínio, 
incontestadamente, por certo lapso temporal. Ao mesmo tempo em que se 

confirma uma situação jurídica, constitui-se título para modificar a titularidade formal. 

Confere-se título apto a registro a quem já é proprietário de fato, a quem já possui a 

coisa como dono, a quem tem o domínio sobre a coisa, a quem exerce os poderes 

inerentes ao proprietário (usar, gozar e dispor). A situação dominial se estabiliza 

após o transcurso pacífico e ininterrupto do tempo, de forma que manter na 

informalidade determinada situação gera mais insegurança ao sistema do que o seu 

reconhecimento formal.  

 

4.2 Requisitos 
 

 Os requisitos comuns a toda forma de usucapião são a posse e o tempo. A 

Lei, contudo, ao criar várias espécies de usucapião, estabelece critérios 

diferenciados de posse, variação no seu tempo e outros requisitos necessários para 

sua configuração.  

 A posse é elemento fundamental para configuração da usucapião, pois é a 

situação jurídica possessória perpetuada no tempo que é estabilizada. A posse apta 

à usucapião é a exercida com intenção de dono (animus domini), de forma mansa e 

pacífica, sem oposição, sendo contínua e ininterrupta pelo prazo estabelecido na lei. 

 O termo posse é muito amplo e nos remete tanto a situações fáticas quanto 

jurídicas. O acontecimento externo de vinculação de uma coisa com uma pessoa 

repercute no Direito66 de forma que, em princípio, se considera posse o exercício de 

uma ou todas as faculdades dominais (usar, gozar, dispor). Ao recepcionar uma 

situação de fato o direito não classifica toda relação de poder sobre a coisa (corpus) 

como posse jurídica, ainda que exista o animus pelo exercente67. O ordenamento 

dispõe, por exemplo, que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, 

                                            
66 Natalino Irti esclarece que “O fato jurídico não é simplesmente o fato, mas o fato que existe no e 

para o direito. [...] O fato não traz em si a propriedade de constituir, modificar ou extinguir a relação: 
o fato é jurídico enquanto considerado do ponto de vista do direito.” (IRTI apud PERLINGIERI, 
2008, p. 640, grifos do autor). 

67 Na situação possessória identifica-se um elemento objetivo, chamado de corpus, que é “conduta, é 
atitude do possuidor em relação à coisa” e um elemento subjetivo, o animus, que é a “vontade de 
ter a coisa em seu poder, vontade de agir como age o dono, mesmo sem pretender sê-lo”. (FIUZA, 
2014, p. 1062). 
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assim como os atos violentos ou clandestinos, enquanto não cessados, não 

autorizam o início da relação possessória em face do possuidor lesado68.  

 Ricardo Aronne (2014, p. 198-199) defende a existência da posse em três 
dimensões: uma contratual, uma real e outra fática. Nos dois primeiros casos o 

direito possessório se legitima na relação de direito obrigacional ou de direito real, 

por isto denominada de posse civil, enquanto que no último caso o ocupante se 

legitima pelo exercício da própria posse, por isto chamada de posse natural 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 138-139). 

 Realmente, o direito de posse pode ter origem nas faculdades dominiais, 

estejam elas caracterizadas como uma relação obrigacional (locação) ou real 

(usufruto). Esta posse deriva de um direito preexistente, que faça parte de sua 

conformação, representando os atos possessórios o exercício deste direito. 

 De outro lado, a apreensão fática da coisa sem anuência do possuidor 

anterior tem o poder de constituir uma relação jurídica independente e originária. 

Nesta situação, não haverá transmissão da posse de um para outro, mas adquire-se 

contra a vontade do antigo possuidor (TUHR, 1947, p. 55).  

 Em qualquer das três dimensões analisadas, o possuidor poderá transmitir 

sua posse de forma derivada. Se ocorrer por sucessão, a transmissão se dará por 

força da lei, e o sucessor continuará a posse do sucedido, com os mesmos 

caracteres com que foi adquirida. Todavia, se ocorrer por tradição, a título singular, 

faculta-se ao novo possuidor somar ou não o tempo da sua posse à anterior. Caso 

opte pela união das posses, o caráter da posse anterior será mantido. 

 Uma mesma situação de fato pode ser qualificada juridicamente de formas 

diversas, conforme os interesses em jogo69. Assim, a doutrina classifica (ou 

qualifica), de maneira geral, a posse como de boa-fé ou de má-fé, com ou sem justo 

título e ad interdicta e ad usucapionem, razão pela qual se passa a fazer breves 

apontamentos sobre os pontos relevantes destas classificações que repercutem 

diretamente nas espécies de usucapião.70 

                                            
68 Estas situações são classificadas como detenção, nos termos dos arts. 1.198 e 1.208 do CC/02. 
69 “Ao mesmo fato histórico o direito pode atribuir uma pluralidade de qualificações, tomando-o em 

consideração em várias normas e para diversos fins.” (PERLINGIERI, 2008, p. 640). 
70 Não se entrará na classificação de posse justa e injusta decorrente dos vícios de violência, 

clandestinidade e precariedade por não terem relação direta com a usucapião, apenas deixando 
ressalvado que a existência de tais vícios impede, juridicamente, a aquisição da posse, nos termos 
do art. 1.208 do CC/02, impossibilitando que o prazo da usucapião tenha início.  
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 Relata José Carlos Moreira Alves (2014, p. 326) que a boa-fé, para os 

romanos, era a crença do possuidor de não estar ferindo direito de terceiros, e que 

para fins de usucapião bastava a sua existência no início da posse, não sendo 

necessária sua permanência durante todo o período aquisitivo. O conceito de boa-fé 

sofreu mudança no Direito Canônico, passando a ser vista como “a ausência de 

pecado” (MARTINS-COSTA, 2000, p. 129), de modo que não era suficiente apenas 

a boa-fé inicial para se usucapir, pois a ciência do vício (pecado) interromperia a 

boa-fé, impedindo a aquisição por usucapião. 

 Influenciada pelo Direito Canônico, a doutrina majoritária brasileira entende 

que a boa-fé deve estar presente durante todo o decurso do prazo prescricional 

(PEREIRA, 2003, t. 1, p. 202; PONTES, 1972, p. 49; RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 748; 

SIMARDI, 1997, p. 37), e assim o faz ao interpretar a norma do art. 491 do CC/16, 

repetida no art. 1.202 do CC/0271.  

 Entende-se, contudo, que coexistam no ordenamento dois tipos de posse de 

boa-fé: uma para fins de usucapião e outra para as demais relações possessórias, 

sendo fundamental estabelecer esta diferenciação para não se chegar a conclusões 

incompatíveis com o Direito Civil contemporâneo.  

 O Código Civil considera possuidor de boa-fé aquele que ignore o vício ou o 

obstáculo que impeça a aquisição da coisa, um conceito construído sob o prisma 

negativo, calcado no psicológico da pessoa e diferente do princípio da boa-fé 

objetiva como norma de conduta. Diante dos novos princípios éticos que orientam o 

ordenamento civil, deve-se adotar posição compatível com a função social da 

propriedade (e da posse) para considerar como possuidor de boa-fé aquele que aja 

com base em relação jurídica suficiente para justificar sua ocupação (justa causa), 

utilizando o bem conforme sua destinação (MELO, 2015, v. 5, p. 50).  

 Esta noção serviria para resolver as questões envolvendo frutos e 

benfeitorias, aplicando-se o art. 1.202 do CC/02 apenas para interromper a posse de 

boa-fé para fins de indenização, restituição e retenção. A partir do momento em que 

se torne inequívoco o conhecimento do vício poderia ser exigida a devolução dos 

frutos colhidos antecipadamente, perdendo-se o direito à indenização das 

benfeitorias úteis e voluptuárias posteriormente acrescidas ao bem. 

                                            
71 Conforme art. 1.202: “A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que 

as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.” 
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 Por outro lado, para fins de usucapião, a boa-fé exigida tem conceito diverso, 

que deve encontrar suporte na existência de um justo título72. Este não se confunde 

com o que ampara a posse justa, cujo espectro é amplo e abarca várias situações 

jurídicas que justifiquem a posse. Aqui, o limite é mais estreito, e toma por base o 

instrumento que gera, no possuidor, confiança suficiente para acreditar que o bem 

lhe pertence (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p.131-132). 

 A boa-fé, para fins de usucapião, encontra amparo na confiança gerada pelo 

título, que transmite a crença de que o direito foi adquirido legitimamente. A posse 

inicial de boa-fé em razão de título ou da própria inscrição registral não deve perder 

seu caráter, ainda que o proprietário tome conhecimento posterior da existência de 

algum vício ou óbice ao registro tabular. Somente a citação em ação judicial movida 

pelo real proprietário poderia impedir o curso do prazo prescricional e transmudar o 

caráter da posse (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 130), não ocorrendo a 

quebra da boa-fé de imediato, pois o possuidor pode continuar “na crença de que a 

coisa lhe pertence” por considerar improcedente a interpelação (PEREIRA, 2003, t. 

1, p. 214). 

 Assim, caso o possuidor apresente seu título para registro e descubra, por 

exemplo, que o bem fora alienado judicialmente para terceiro, em ação movida 

contra o antigo proprietário que lhe vendeu, poderá se valer da aquisição por 

usucapião ordinária se mantiver posse mansa e pacífica pelo prazo exigido, haja 

vista não ter o arrematante a interrompido. 

 Devem-se aplicar os preceitos da boa-fé objetiva preservando a legítima 

confiança decorrente do título, resguardando o direito de quem não só adquiriu o 

bem com base em justa causa e boa-fé, como também exerceu efetivamente a 

posse, dando ao bem sua função social e econômica, em detrimento daquele que 

permaneceu inerte, sem posse, deixando de atender ao comando constitucional. 

 Outra distinção é referente à posse exercida com base em um justo título. A 

posse pode ter origem em uma relação jurídica que a justifique. Existindo tal relação, 

ou seja, tendo a posse uma causa que a sustente, será exercida com justo título. 

Mas deve-se diferenciar o justo título de posse do justo título de propriedade. O 

primeiro apenas justifica a relação jurídica possessória, gerando a presunção de que 

                                            
72 De acordo com o parágrafo único do art. 1.201 do CC/02, “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.” 
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a posse não é exercida em detrimento do antigo possuidor73, daí porque o título faz 

nascer a presunção de boa-fé para fins de frutos e benfeitorias (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 132).  

 Já o justo título de propriedade é a exteriorização de uma relação jurídica de 

direito real, sendo esta a justificativa para o exercício da posse. Dentro do processo 

de transmissão da propriedade é comum a tradição da posse antes da inscrição 

registral, de modo que o domínio passa a ser exercido em razão da confiança que o 

título gera para o adquirente. É desta confiança que nasce a presunção de boa-fé. 

Assim, via de regra, o justo título de propriedade e a boa-fé andam juntos. Pode, 

contudo, existir justo título de propriedade sem que haja boa-fé, quando o adquirente 

saiba da existência de vício, ou quando o título tenha origem em direito sucessório e 

o falecido tivesse posse de má-fé, continuada obrigatoriamente pelo seu sucessor 

com o mesmo caráter (sucessio possessionis). 

 Por fim, a última classificação relevante é a que distingue a posse quanto à 

intenção do possuidor. Já se explicou que a situação jurídica possessória é 

composta de dois elementos: corpus e animus, e que esta situação jurídica faz surgir 

uma relação jurídica (entre possuidor e a coletividade), sendo elas dependentes 

entre si. O elemento animus pode ser caracterizado como a convicção de ser dono 

(animus domini) ou o agir como se dono fosse, mesmo sabendo não ser (affectio 

tenendi) (FIUZA, 2014, p. 1068).  

 A relação jurídica, quando violada, faz nascer o direito subjetivo à proteção 

possessória. Esta posse é chamada de ad interdicta, pois encontra amparo nos 

interditos possessórios, mas não conduz à usucapião. De outro lado, tem-se a posse 

ad usucapionem quando o elemento subjetivo (animus) estiver sendo exercido com 

a convicção ou vontade de ser dono. Sempre que se fizer referência à posse neste 

estudo, no contexto de aquisição pela usucapião, estar-se-á referindo à posse ad 

usucapionem, exercida com animus domini. 

 

                                            
73 Nota-se que quando existir um título como causa do exercício da posse estaremos, provavelmente, 

diante de uma posse derivada. O título é a exteriorização do ato ou negócio jurídico existente entre 
o antigo possuidor e o novo, podendo ou não ter origem no direito de propriedade ou em outro 
direito real. Assim, teriam título justo de posse o proprietário, o usufrutuário, o locatário, o 
comodatário. Já o invasor ou ocupante, de regra, não teriam título, por exercerem posse originária, 
em oposição ao antigo possuidor, mas podem ceder esta posse natural, instrumentalizada em 
documento, a terceiros, como ocorre na sucessão hereditária ou no contrato de cessão de posse. 
Os novos possuidores terão título possessório derivado da posse natural (originária). 
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4.3 Espécies 
 

 No Brasil existem diversas espécies de usucapião, cada uma com requisitos 

distintos e prazos variados. Desde o Código Civil de 1916 o legislador vem 

estabelecendo a usucapião ordinária e extraordinária, sendo a primeira para quem 

possui imóvel em razão de justo título e com boa-fé e a segunda prescindindo 

destes elementos. 

 No Código Civil atual manteve-se esta tradição, tendo sido fixado o prazo de 

quinze anos para a aquisição extraordinária e dez anos para a aquisição ordinária, 

conforme o caput dos arts. 1.23874 e 1.24275. Contudo, para dar efetividade à função 

social e econômica da propriedade, atendendo ao estabelecido na Constituição, 

inovou-se ao reduzir tais prazos em razão da fixação de moradia ou realização de 

obras ou serviços de caráter produtivo, criando subespécies para as duas formas 

tradicionais (SOUZA, 2009, p. 91). 

 Assim, a usucapião extraordinária teve seu prazo reduzido de quinze para dez 

anos se o possuidor tiver fixado moradia no imóvel ou realizado obras ou serviços de 

caráter produtivo76. Já a usucapião ordinária se consumará em cinco anos, quando 

houver aquisição onerosa cumulada com moradia ou investimentos de interesse 

social e econômico77. 

 Além destas modalidades, a CF/88 trouxe ainda duas formas especiais de 

aquisição por usucapião, uma para imóveis urbanos78 e outra para imóveis rurais79, 

cujo objetivo foi não só o de proteger a moradia, mas também reconhecer 

formalmente a situação jurídica, conferindo título de propriedade. Para tanto, 

                                            
74 “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 

imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz 
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis.” 

75 “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, 
com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.” 

76 Conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC/02. 
77  Nos termos do parágrafo único do art. 1.242 do CC/02. 
78 Art. 183 da CF/88: “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.” 

79 Art. 191 da CF/88: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 
seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.” 
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restringiu a aplicação dos dispositivos aos pequenos imóveis (urbanos até duzentos 

e cinquenta metros quadrados e rurais até cinquenta hectares) e condicionou à 

inexistência de outra propriedade em nome do possuidor. 

 Estas duas espécies constitucionais foram repetidas nos arts. 1.239 e 1.240 

do CC/02 e no art. 9o do Estatuto da Cidade80. Ainda que semelhantes às normas 

dos parágrafos únicos dos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil, se diferenciam por se 

restringirem a hipóteses mais limitadas e por terem assento na Carta Magna, 

hierarquicamente superior às demais normas. Assim, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) já decidiu ao julgar Recurso Extraordinário com repercussão geral que: 

 
A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento 
não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente 
inferior ou em interpretação que afaste a eficácia do direito 
constitucionalmente assegurado. [...] 1. Módulo mínimo do lote urbano 
municipal fixado como área de 360 m2. Pretensão da parte autora de 
usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, dividida em 
composse. [...] 3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 
da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião 
especial urbana não pode ser obstado por legislação 
infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva 
área em que situado o imóvel (dimensão do lote). (BRASIL, STF, 
Recurso Extraordinário 422.349, 2015e, grifo nosso). 

 

 Portanto, a aquisição da propriedade amparada na norma constitucional 

prescindirá da observância dos requisitos fixados no plano diretor, como área 

mínima de lote, no caso de imóvel urbano, ou da fração mínima de parcelamento, no 

caso de imóvel rural.  

 O Estatuto da Cidade traz em seu bojo, além da usucapião especial urbana 

individual supracitada, a possibilidade de dar titulação coletiva aos moradores 

(possuidores) de baixa renda que ocupem área superior a duzentos e cinquenta 

metros quadrados81. 

 Neste caso, vê-se novamente a intenção de dar título aos ocupantes, ainda 

que seja difícil a identificação da área possuída por cada um deles. A solução é a 

formação de condomínio indiviso, com atribuição de fração ideal a cada um dos 

compossuidores. A regularização formal é um dos meios de proteger o direito à 

                                            
80 Este dispositivo ampliou o texto ao inserir a expressão “área ou edificação urbana” nas hipóteses 

de usucapião urbana. (grifo nosso). 
81 Art. 10 da Lei 10.257/2001. 
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moradia, dando dignidade às pessoas que ali residam, inserindo seu bem no 

sistema legal. 

 Dentro do contexto de regularização fundiária, foi editada a Lei 11.977, em 

2009, que prevê nova forma de dar titulação aos possuidores, chamada de 

usucapião administrativa. Com base em um ato administrativo82, no qual o poder 

público identifique os ocupantes, natureza e tempo das posses, expede-se um título 

de legitimação de posse, que é publicizado através de sua inscrição no Registro de 

Imóveis. Esta posse é tabular, por ser levada a conhecimento de terceiros através 

do efeito irradiante da publicidade registral. Com o transcurso do prazo legal, esta 

posse registrada pode ser convertida em propriedade83. A propriedade formal 

decorre da posse tabular e, caso a posse de fato não esteja sendo exercida, o título 

de posse formal pode ser cancelado. Da mesma forma, foi imposto ao possuidor 

tabular o dever de transferir formalmente sua posse, tornando pública a cessão via 

registro, sob pena de extinção do título de legitimação de posse84. 

 O Código Civil nos traz, ainda, uma espécie de usucapião relacionada ao 

Direito de Família, que alguns chamam de usucapião familiar, prevendo a 

possibilidade de um consorte adquirir, após o prazo de dois anos, a parte do que 

houver abandonado o lar85. Nesta espécie é nítido o caráter de sanção ao ex-

cônjuge ou ex-companheiro que tenha abandonado sua família. Este abandono deve 

ser entendido como abandono voluntário da posse do bem (não se aplicando aos 

casos em que um dos cônjuges é obrigado a se retirar do teto conjugal por ordem 

judicial), cumulado com a falta de amparo material, descumprimento do dever de 

sustento da família (FIUZA, 2014, p. 982). 

                                            
82 Que pode ser o auto de demarcação urbanística (art. 47 da Lei 11.977/09). 
83 Conforme artigo 60 da Lei 11.977/09: “Art. 60.  Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse 

exercida anteriormente, o detentor do título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu 
registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de 
propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição 
Federal. [...] § 3o  No caso de área urbana de mais de 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados), o prazo para requerimento da conversão do título de legitimação de posse em 
propriedade será o estabelecido na legislação pertinente sobre usucapião.” 

84 Nos termos do art. 60-A da Lei de Regularização Fundiária: “O título de legitimação de posse 
poderá ser extinto pelo poder público emitente quando constatado que o beneficiário não está na 
posse do imóvel e não houve registro de cessão de direitos.” 

85 Conforme artigo 1.240-A do CC/02: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” 
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 Além dos casos de usucapião já expostos, temos ainda norma expressa no 

parágrafo quinto do art. 214 da LRP, a qual impede que eventual nulidade do 

registro seja “decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel”. Neste caso, a “intransigência do artigo 169 do 

Código Civil”, de que a nulidade nunca convalesce, é relativizada em razão da 

“ponderação com outros princípios, como o da confiança, aparência e a preservação 

da segurança jurídica” (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 373).  

 Apesar de o artigo fazer referência a terceiros de boa-fé, sua aplicação não se 

resume aos casos de usucapião ordinária, pois, embora a boa-fé não seja requisito 

das demais espécies, não significa que ela não esteja presente, devendo ser 

verificada cada situação específica. Da mesma forma, não obstante dizer que não 

será decretada a nulidade do registro, entende-se que mesmo diante de vício de 

invalidade do título, que implicaria a nulidade do registro como consequência lógica, 

pode ser aplicado o efeito saneador previsto na norma citada. No mesmo sentido, 

Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho (2015) defende que o dispositivo se 

aplica 

 
em qualquer hipótese de cancelamento do registro em favor do 
usucapiente, seja por nulidade, inexistência, invalidade do negócio jurídico 
subjacente, ineficácia (como nos casos de fraude à execução) ou mesmo 
por vício formal do próprio ato administrativo de registro. (SARMENTO 
FILHO, 2015, p. 117).  

 

 A norma do §5o do art. 214 da LRP nos remete à ideia de proximidade com a 

fé pública e abstração da causa existente no sistema registral alemão, no qual o 

registro se desvincula do título causal e passa a produzir presunção absoluta de 

veracidade quanto ao seu teor, diferentemente do que ocorre no sistema brasileiro, 

em que a presunção é relativa. Contudo, esta aproximação não é completa, tendo 

em vista que sua aplicação exige boa-fé, registro do título e exercício da posse. O 

registro do título tem força suficiente para gerar confiança no seu titular da 

legitimidade do seu direito, criando a presunção relativa da boa-fé (BRANDELLI, 

2016, p. 43). Ao se somar ao efeito registral o exercício da posse tem-se um efeito 

saneador com o passar do tempo, tornando a propriedade registrada inatacável. 

Portanto, nosso sistema ainda difere do alemão, pois exige não só a inscrição, mas 

também a posse e a boa-fé para atribuir efeito saneador ao registro. 



 

 

74 

 Por fim, apenas para não deixar de citar, existe na legislação a previsão de 

usucapião pelo indígena, contida no art. 33 do Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) e 

usucapião de áreas por remanescentes de comunidades quilombolas, estatuída no 

art. 68 das Disposições Transitórias da CF/88. 

 

4.4 Efeitos 
 

A doutrina tradicional considera que a aquisição da propriedade por 

usucapião se dá com o preenchimento dos requisitos legais, tendo a sentença que a 

reconhecer natureza declaratória (SALLES, 2010, p. 76). Assim, o registro do título 

judicial não teria o condão de transferir a propriedade, servindo apenas como meio 

de dar publicidade à sua ocorrência (SERPA LOPES, 1997, v. 4, p. 108). 

Já foi demonstrado que esta visão merece ser superada, com a utilização dos 

conceitos de propriedade formal e dominial. O reconhecimento conferido pela 

sentença declaratória é do domínio, como direito autônomo. Nos casos de posse 

natural será reconhecido o surgimento do direito dominial em razão da posse e 

tempo. Nos casos de posse civil, decorrente de direito real ou obrigacional, o 

domínio já existe como direito destacado da propriedade, mas poderá ter sido 

constituído com algum vício passível de ser sanado pelo decurso do tempo.  

Nas situações expostas, o título não é apto a transmitir a propriedade formal, 

produzindo efeitos apenas no plano pessoal; a usucapião também formará 

instrumento que possa ser recepcionado pelo sistema registral imobiliário, operando 

a mutação do direito real no plano do Direito das Coisas. 

 Alguns autores avançam no estudo dos efeitos e analisam o momento em que 

se considera adquirida a propriedade pelo usucapiente: se ocorreria com a 

sentença, com o preenchimento dos requisitos (ainda que sem decisão judicial 

reconhecendo), ou retroativamente, na data do início da posse. Orlando Gomes 

(2004, p. 196), por exemplo, afirma que “a aquisição da propriedade pela usucapião 

opera-se ex tunc. Não se realiza quando expira o prazo dentro do qual a coisa deve 

ser possuída ininterruptamente, mas, sim, no momento em que se inicia a posse.” Já 

Benedito Silvério Ribeiro (2012b, v. 2, p. 1.552) defende que “a retroação deve 

caminhar até o ponto em que tenha consumado a prescrição aquisitiva.” 

 Como efeito da retroatividade da aquisição por usucapião tem-se que os atos 

praticados pelo possuidor ficariam validados, não havendo que se falar em 
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restituição de frutos, ainda que o possuidor estivesse de má-fé, bem como que os 

atos praticados pelo proprietário anterior no curso do prazo da usucapião decairiam, 

ao passo que os direitos reais constituídos pelo usucapiente seriam válidos 

(GOMES, 2004, p. 196). Ainda consequência desta retroatividade é a 

incomunicabilidade do bem adquirido por usucapião cuja posse tenha se iniciado 

antes da sociedade conjugal: 

 
No que toca ao nosso direito, não se pode sustentar doutrina diferente. 
<<Não se consideram aquestos conjugais – já sinalava LAFAYETTE – e, 
pois, não se comunicam, os bens cuja aquisição têm por título uma causa 
anterior ao casamento. (NEQUETE, 1954, p. 43). 

 

 Não obstante as posições doutrinárias, dentro da visão apresentada do 

instituto neste estudo, entende-se que os efeitos serão distintos conforme a situação 

que estiver sendo regularizada pela usucapião.  

 Na posse natural ainda pode haver certa divergência quanto à retroatividade 

dos efeitos da constituição do direito de propriedade dominial. Neste caso, a posse 

jurídica (fruto da natural) tem existência, mas o domínio, como direito autônomo, só 

existirá como expectativa, completando-se com o transcurso manso, pacífico e 

ininterrupto do tempo.  

 Na posse civil, decorrente do direito real ou obrigacional, a usucapião apenas 

declarará como válida a situação consolidada no tempo, razão pela qual o efeito 

será retroativo à data de cada ato ou negócio jurídico ocorrido. Mas deve-se lembrar 

que se está referindo ao direito autônomo de propriedade dominial, caracterizado 

pela relatividade (efeitos entre as partes e pessoas que dele tenham conhecimento). 

 O reconhecimento da usucapião terá, ainda, efeito constitutivo quanto ao 

título, criando um instrumento que tem força suficiente para promover a mudança da 

titularidade formal. Leonardo Brandelli (2016, p. 25) explica que “a natureza jurídica 

da sentença que reconheça a aquisição é meramente declaratória do direito 

adquirido, e não constitutiva. Visa apenas possibilitar a aquisição de um título para o 

registro. Neste sentido é constitutiva, do título registrável.”  

 Não há como pretender dar efeito erga omnes à decisão que reconhecer a 

usucapião86. A inscrição do título repercutirá no plano do Direito das Coisas, 

                                            
86 Pontes de Miranda (2012, tomo XI, §1.198) explica que “quanto à eficácia da sentença transitada, 

formalmente, em julgado, trata-se de sentença declarativa, [...] portanto de eficácia só inter partes 
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produzindo efeitos a partir da prenotação do instrumento no Registro de Imóveis87. 

Esta publicidade irradiada não pode ter efeitos retroativos além da prenotação e só 

será efetiva se houver a recepção do ato jurídico instrumentalizado na matrícula 

imobiliária. A oponibilidade gerada, fruto do direito real, não retroage à data do ato 

ou negócio jurídico causal, cujos efeitos, entre as partes, já existem desde sua 

ocorrência e foram ratificados pela usucapião. Neste sentido, Leonardo Brandelli 

(2016, p. 25) explica que “no que toca ao registro, os seus efeitos de oponibilidade 

erga omnes não podem retroagir, passando a existir da data do registro”. 

 Os doutrinadores clássicos discutiam muito sobre a possibilidade de se 

renunciar à prescrição aquisitiva e os efeitos deste ato abdicativo. Enquanto alguns 

defendiam a possibilidade (GOMES, 2004, p. 197; PEREIRA, 2003, t. 1, p. 220), 

outros diziam que somente antes do reconhecimento judicial seria possível renunciar 

sem que fosse considerada transferência da propriedade (NEQUETE, 1954, p. 53). 

 A análise desta questão, dentro da ótica aqui exposta, perde o sentido. Uma 

vez preenchidos os requisitos da usucapião, o que se tem é um direito autônomo no 

plano pessoal, que pode ser objeto de renúncia, como de qualquer outro negócio 

jurídico, sem que isto repercuta no plano real, se a inscrição não chegar a ocorrer. O 

titular da propriedade formal continuará sendo a pessoa cujo nome constar na 

matrícula do imóvel.  

 Outro efeito que se imputa à usucapião e que se busca desconstituir neste 

estudo é a liberação de ônus e gravames existentes sobre o bem usucapido. A 

atribuição de tal consequência à constituição do título de usucapião tem impedido 

que o instituto seja aplicado em toda a sua potencialidade. 

 A jurisprudência brasileira muitas vezes vacila ao julgar ações de usucapião, 

pois repete a máxima de que ‘a usucapião é forma originária de aquisição’ e nega a 

titulação ao possuidor para evitar que haja a liberação de gravames. Com isto, 

mantém na informalidade a situação existente, com a segregação da propriedade 

formal e dominial, deixando de atender a valores e princípios superiores. 

 Como exemplo, colacionam-se julgados de uma situação cada vez mais 

frequente, em que são pedidos reconhecimentos de usucapião de imóvel hipotecado 

à Caixa Econômica Federal (CEF). O possuidor, que adquiriu do mutuário, através 

                                                                                                                                        
(daí a conveniência de se citarem todos os interessados, para que haja contra eles força de coisa 
julgada material).” 

87 Conforme art. 1.246 do CC/02. 
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de ‘contrato de gaveta’, procuração pública de amplos poderes, ou outro instrumento 

particular de cessão de direitos de posse, ajuíza demanda para adquirir a 

propriedade formal. Os tribunais, visando evitar a aplicação do efeito liberatório 

decorrente da originalidade da aquisição, utilizam argumentos diversos, muitas 

vezes equivocados, para impedir a pretensão inicial.  

 Em julgamento realizado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(TJMG), prevaleceu o entendimento de que a existência e ciência do gravame 

descaracterizariam o animus domini do possuidor: 

 
Não se pode olvidar que a usucapião é forma de aquisição originária da 
propriedade e independe da existência de gravames anteriores sobre o 
bem. Todavia, a existência de gravame real sobre o imóvel que se 
pretende usucapir, aliada à ciência da requerente acerca de sua 
existência, afasta a configuração do animus domini, indispensável à 
procedência do pleito inaugural. (MINAS GERAIS, TJMG, Apelação Cível 
1.0701.10.015533-5/002, 2015, grifo nosso). 

 

 Em outro caso, desta vez julgado pelo Tribunal Regional Federal (TRF), 

entendeu-se que a posse é precária e clandestina em razão da ciência da hipoteca: 

 
Os autores, em sua petição inicial, alegam ter adquirido o imóvel objeto da 
lide através de procuração autorizatória da segunda ré [...] bem imóvel 
financiado pela CEF, primeira ré, à época da aquisição. Aduzem que, ao 
longo de nove anos e três meses, ocuparam-no sem qualquer oposição, 
arcando com os encargos do mesmo, inclusive, realizando benfeitorias. [...] 
Resta evidente que a posse dos apelantes é precária e clandestina, vez 
que tinham ciência de que o imóvel era objeto de contrato de 
financiamento junto à CEF. Na qualidade de procuradores da apelada 
mutuária, não buscaram quitar a dívida de financiamento do imóvel; ao 
contrário, buscam adquirir a propriedade do bem por meio do instituto da 
usucapião, pretensão esta que não merece prosperar. (BRASIL, TRF 2a 
Região, Apelação 0002023-74.2010.4.02.5108, 2015f, grifo nosso). 

 

 O próprio STJ, apesar de apresentar argumentos relevantes em um 

julgamento envolvendo esta questão, acabou por reconhecer que a posse 

decorrente de relação contratual não poderia ser exercida com animus domini, 

impedindo a declaração de aquisição por usucapião: 

 
Observa-se ainda que os recorrentes estavam na posse do imóvel por tê-lo 
adquirido de mutuários da CEF; portanto, está caracterizada a aquisição 
derivada. Apesar da irregularidade na forma de aquisição, teriam de 
assumir as prestações do contrato com a CEF, com quem também 
empreenderam negociações a fim de regularizar o débito e continuar no 
imóvel. [...] Na verdade, os recorrentes estão na posição de 
cessionários, tendo adquirido o bem de forma derivada, pois trata-se de 
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contrato de financiamento, garantido pelo imóvel em questão, chamado 
comumente de "contrato de gaveta", muito utilizado em mútuos hipotecários 
do Sistema Financeiro de Habitação, hipótese em que o cessionário 
assume as prestações oriundas do contrato originário. [...] Não se trata de 
posse decorrente de ocupação, mas de contrato, com regras 
estabelecidas para aquisição da propriedade. Isso prejudica a ação de 
usucapião especial urbana, já que, como as demais formas de aquisição por 
usucapião, a posse que se exige é a animus domini, que não decorre de 
relações contratuais. [...] Assim, exceto quando se verificar o abandono do 
imóvel, a referida usucapião não pode servir para acomodar situações de 
mutuários inadimplentes, tal como a dos autos, em que o terceiro 
adquirente, em uma cadeias de transmissões por meio de "contrato de 
gaveta", não tendo como arcar com o financiamento, vem buscar no instituto 
um meio alternativo de se manter no imóvel, já reivindicado por quem de 
direito. (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.221.243/PR, 2014a, grifo nosso). 

 

 Dos trechos das decisões colacionadas verifica-se a busca por um argumento 

jurídico para negar o pedido de usucapião, uma vez que seu reconhecimento levaria 

ao cancelamento da hipoteca ainda existente.  

 As decisões do TJMG e do STJ descaracterizaram o animus domini, a 

primeira em razão da ciência da existência do gravame e a última em decorrência de 

a posse ter origem contratual, entendimentos estes equivocados, pois não é a 

ciência da hipoteca ou a origem negocial da posse que retira a intenção de dono do 

possuidor. Em ambos os casos, há sim posse apta à usucapião. O que não há é a 

necessidade de cancelar o ônus regularmente constituído, pois o adquirente tinha 

conhecimento de sua prévia existência, não só em razão da publicidade registral, 

mas também em função da transmissão derivada da posse civil. Ao se adotar o 

entendimento do STJ, não se poderá mais reconhecer usucapião ordinária, pois a 

posse em função de justo título costuma ter origem em relação contratual. 

 A decisão do TRF se amparou na clandestinidade e precariedade da posse 

pelo simples fato de o possuidor ter ciência do gravame, também se valendo de 

argumentos equivocados para negar a pretensão dos usucapientes. Os vícios da 

clandestinidade e precariedade são considerados em relação ao possuidor preterido, 

não sendo correto classificar desta forma a posse em face de credor hipotecário, 

que sequer exerce atos possessórios sobre o bem (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 

5, p. 123). Aqui também se teria posse apta à usucapião, mas com manutenção do 

direito real de garantia. 

 Outro exemplo da incongruência em se atribuir efeito liberatório à usucapião 

vem da faculdade dada ao promissário comprador de se valer de seu justo título 
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(promessa de compra e venda quitada) para ajuizar tanto adjudicação compulsória88 

quanto a usucapião ordinária89.  Ao se estabelecer a premissa de que a usucapião 

produz o efeito de limpar todos os ônus e gravames incidentes sobre o imóvel não 

haverá motivo para que se opte pela adjudicação compulsória. Não se nega que o 

título seja apto a embasar pedido de usucapião ordinária, mas o que se questiona é 

a consequência inexorável de cancelamento de todos os ônus e gravames. 

  É necessário reler o instituto da usucapião com base nos princípios e valores 

que regem nossa sociedade, de forma a extrair o máximo de sua aplicação, 

observando não só o interesse individual, mas também o da coletividade.  

 Para tanto, é fundamental desmitificar o efeito liberatório da usucapião e 

considerá-la como um instituto de extrema relevância social, que visa à titulação 

formal do proprietário substancial, sanando os vícios da transmissão e estabilizando 

as relações jurídicas já consolidadas pelo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
88 O STJ já pacificou o entendimento de que o pedido de adjudicação compulsória para cumprimento 

do contrato de promessa de compra e venda quitado é imprescritível, por se tratar de exercício de 
direito potestativo por parte do promissário comprador, tendo a sentença força constitutiva da nova 
situação jurídica. (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.216.568/MG, 2015d). 

89 Conforme julgado do STJ: “Tendo direito a aquisição do imóvel, o promitente comprador pode 
exigir do promitente vendedor que lhe outorgue a escritura definitiva de compra e venda, bem como 
pode requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. [...] Podendo dispor de tal eficácia, a promessa de 
compra e venda, gerando direito a adjudicação, gera direito a aquisição por usucapião ordinário.” 
(BRASIL, STJ, Recurso Especial 32.972/SP, 1996). 
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5 DA AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO 
 

 Após terem sido estudadas a propriedade e a usucapião dentro de uma visão 

atual, tendo como parâmetro os valores e princípios relevantes para a sociedade 

contemporânea, a questão que se impõe é analisar a tradicional classificação da 

aquisição dos direitos em originários e derivados, refletindo sobre a importância 

desta distinção e as conclusões que dela se podem extrair. 

 Parte-se, assim, das lições de Tércio Sampaio Ferraz Junior (2003, p. 89-90) 

o qual ensina, sob o prisma da ciência do Direito, que para solucionar questões o 

direito deve ser “analisado” através de um processo de “decomposição”, 

procedendo-se a um exame “por distinções e classificações” e de um processo de 

“ligação”, no qual se verifica se “o todo decomposto” é compatível “com o que 

prescrevem outras normas do ordenamento, com normas de outras leis, com as 

normas da constituição.” Segundo o autor: 

 
[...] ao distinguir, definir, classificar, sistematizar, a ciência dogmática está 
às voltas com a identificação do direito, tendo em vista a decidibilidade de 
conflitos. Estudar a ciência jurídica é aprender a elaborar esses sistemas, é 
dominar-lhe os princípios de construção, é saber distinguir para depois 
integrar de forma coerente. Para realizar essa construção é que o jurista 
elabora seus conceitos, que têm ostensiva função operacional. Eles servem 
para operacionalizar a tarefa de sistematização. São por isso conceitos 
operativos: com eles se operam definições, classificações, sistemas. 
(FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 92, grifo nosso). 

 

 Segundo César Fiuza (2014, p. 130-131), o movimento formalista que 

encarava o Direito como ciência, buscando a formulação de conceitos, definições e 

classificações, serviu de base para o positivismo e para o recrudescimento do papel 

da dogmática, de cunho formal e afastados dos valores e fatos sociais. Para Felipe 

Peixoto Braga Netto (2014),  

 
“tal forma de pensar, traduzida, em termos teóricos, pelo conceptualismo, 
forcejava por construir, com inegável beleza formal, toda uma cadeia, 
logicamente relacionada, de conceitos e categorias que traduziriam, de 
modo apriorístico e abstrato, os conflitos concretos e existentes.” (BRAGA 
NETTO, 2014, p. 92). 
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 Não se contesta a importância das definições e classificações no estudo do 

Direito, mas a dogmática jurídica hoje já é vista de forma diferente90. Com o pós-

positivismo, as teorias da argumentação superaram o método exegético de 

interpretação, de modo que se buscam, em um sistema jurídico aberto, soluções 

adequadas e justas que compatibilizem com os valores e princípios fundamentais. 

 Segundo Felipe Peixoto Braga Netto (2014, p. 54), “os estudos jurídicos, 

pródigos em definições e classificações, não podem permanecer vinculados a ideias 

concebidas para outras situações”, de modo que “a realidade que se insinua pede 

outra abordagem, menos hermética e mais aberta ao futuro.” Ademais, com a 

funcionalização dos institutos jurídicos, o estudo do Direito Civil, que sempre “partiu 

de seus elementos estruturais: sujeito, objeto e forma”, agora também leva “em 

conta a função que o instituto exerce para o bem do ser humano.” (FIUZA, 2014, p. 

143-144). 

 A classificação das formas de aquisição do direito em originárias e derivadas, 

presente em quase todos os manuais de direito, toma por base diversos critérios, 

que nem sempre se mostram úteis para a solução das questões. Muitas vezes, da 

classificação se extraem deduções incompatíveis com o próprio sistema jurídico 

(FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 89-90). 

César Fiuza (2014) nos mostra claramente a utilização de pelo menos dois 

critérios distintos que levam a resultados completamente diferentes: 

 
Do ponto de vista da coisa que se está adquirindo, será originária a 
aquisição quando o bem estiver sendo adquirido pela primeira vez. [...] será 
derivada a aquisição, quando a coisa já tiver um dono, ou seja, não é a 
primeira aquisição já ocorrida sobre a coisa.  
Do ponto de vista dos titulares da propriedade, aquisição originária é 
aquela que ocorre quando o adquirente não possuir nenhuma relação com o 
antigo dono, se houve um. [...] Por este prisma dos titulares, será derivada a 
aquisição quando houver verdadeira transmissão da propriedade de um 
titular a outro. (FIUZA, 2014, p. 963, grifo nosso). 

 

Assim, conforme os enfoques apresentados, pode-se considerar a aquisição 

por usucapião tanto como forma derivada de aquisição, por já ter tido um dono 

anterior (ponto de vista da coisa)91, quanto como forma originária, se não houver 

                                            
90 “Os sistemas não são construídos pela ciência dogmática por puro gosto especulativo [...], mas 

tendo em vista a decidibilidade de conflitos em geral” (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 90). 
91 Caio Mário da Silva Pereira (1999), por exemplo, afirma ser a usucapião forma derivada de 

aquisição da propriedade, pois parte da premissa de que são originárias as aquisições de coisas 
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relação jurídica entre o antigo e novo proprietário (ponto de vista dos titulares da 

propriedade)92. 

 Pontes de Miranda chama atenção para a importância de saber qual o critério 

utilizado pelos doutrinadores93, pois “a falta de precisão na conceituação é 

responsável por certos erros e pela discussão, injustificável, sôbre ser modo 

derivado, ou originário, a usucapião.” (PONTES DE MIRANDA, 2012, t. 11, §1.191). 

 Maria Helena Diniz (1997), por exemplo, se apoia na involuntariedade da 

transmissão ao defender o caráter originário da aquisição por usucapião: 

 
Pelos princípios que presidem as mais acatadas teorias sobre a aquisição 
da propriedade é de aceitar-se que se trata de modo originário, uma vez 
que a relação jurídica formada em favor do usucapiente não deriva de 
nenhuma relação do antecessor. O usacapiente torna-se proprietário não 
por alienação do proprietário precedente, mas em razão da posse exercida. 
Uma propriedade desaparece e outra surge, porém isso não significa que a 
propriedade se transmite. Falta-lhe, portanto, a circunstância da 
transmissão voluntária que, em regra, está presente na aquisição derivada. 
(DINIZ, 1997, p. 142). 

  

 Pelo critério da voluntariedade não se chega a nenhum resultado útil, pois no 

direito sucessório, na desapropriação, na arrematação e na adjudicação judicial, por 

exemplo, não existe voluntariedade na transmissão, e nem por isto o direito 

transmitido é, sempre, originário. 

 Josué Modesto Passos (2014, p. 106) relata que a doutrina brasileira, de um 

modo geral, optou por um conceito de originalidade em razão da existência ou não 

de relação com o titular anterior. 

 Lenine Nequete (1954), por exemplo, adota a relação obrigacional como 

critério de distinção, se valendo de lição de Nicola Coviello94 

 
                                                                                                                                        

que nunca tiveram dono, e derivadas as aquisições de bens que já foram de alguém. Assim, como 
na usucapião se adquire um bem que era de outra pessoa, a aquisição seria derivada, pois “é 
modalidade aquisitiva que pressupõe a perda do domínio por outrem, em benefício do usucapiente” 
(PEREIRA, 1999, p. 96). 

92 Benedito Silvério Ribeiro se posiciona favorável à corrente que defende a originalidade da 
aquisição, afirmando haver “a perda do antigo dono, cujo direito sucumbe em face da aquisição”, 
haja vista que “o usucapiente não adquire a alguém; adquire, simplesmente. Se propriedade 
anterior existiu sobre o bem, é direito que morreu.” (RIBEIRO, 2012a, v.1, p. 203). 

93 “A técnica distingue os modos de adquirir originários e os modos de adquirir derivados. Cumpre, 
todavia, ter-se todo cuidado em ler-se o que os escritores dizem, ou em entenderem-se proposições 
em que os adjetivos ‘originário’ ou ‘derivado’ aparecem. Há ambiguidade; e, pois, fácil confusão.” 
(PONTES DE MIRANDA, 2012, t. 11, §1.191). 

94 COVIELLO, Nicola. Manuale di Diritto Civile Italiano. Milano: Societa Editrice Libraria, 1924, p. 
310-311. 
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A distinção entre aquisição originária e derivada funda-se na falta ou na 
existência de uma relação pessoal (obrigacional) entre um precedente e um 
subseqüente sujeito de direito. Se falta essa relação, a aquisição é 
originária, quer o direito preexistisse (como no caso de ocupação de coisa 
abandonada), quer surja pela primeira vez (como no caso de ocupação de 
res nullius). É derivada quando a pessoa que adquire o direito se funda 
sôbre o direito do titular precedente, constituindo êste direito o pressuposto 
daquele e determinando-lhe, assim, a existência, a extensão e as 
qualidades. (COVIELLO apud NEQUETE, 1954, p. 33). 

  

 No mesmo sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014) 

dizem que a originalidade se funda “na existência, ou não, de relação contratual 
entre o adquirente e o antigo dono da coisa”, e que na “aquisição originária, o novo 

proprietário não mantém qualquer relação de direito real ou obrigacional com o seu 

antecessor, pois não obtém o bem do antigo proprietário, mas contra ele.” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 344, grifo nosso).  

  Ao se considerar como critério diferenciador a existência de relação 

obrigacional ou contratual, apenas se consegue segregar a alienação das demais 

formas de transmissão da propriedade, ficando a sucessão hereditária, por exclusão, 

classificada entre os meios originários de aquisição. Da mesma forma, não resolve a 

situação dos casos de usucapião em que tenha havido relação contratual entre o 

adquirente e o antigo dono da coisa, consubstanciada em justo título.  

 Realizar a classificação das formas de aquisição com base na mera 

existência de uma relação jurídica também não se mostra esclarecedor nem 

produtivo, pois  

 
ainda quando o ocupante da coisa a possua à revelia do dono, haverá entre 
eles relação jurídica. Este como titular, aquele como não titular. E não é 
senão por força desta relação, que o dono poderá reivindicar a coisa do 
possuidor. [...] Se a coisa não tivesse um dono antigo, não se poderia falar 
em usucapião. (FIUZA, 2014, p. 988). 

 

 A bem da verdade, a maioria dos doutrinadores que defendem a originalidade 

da aquisição pela usucapião, se valendo de existência de relação obrigacional, 

querem demonstrar que, como o negócio jurídico tinha vício de forma ou dele 

participou como transmitente quem não era dono, a transferência não se operou, 

pois ninguém pode transmitir mais direitos do que tem95. Assim, sendo preenchidos 

os requisitos para a usucapião, o direito de propriedade seria gerado não pelo ato 
                                            
95 Segundo Francisco Amaral (2002, p. 170), “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 

haberet, D, 50, 17, 54 (Ninguém pode transferir mais direito do que tiver).” 
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translativo, mas pela posse cumulada com o tempo. Concluem, portanto, que a 

causa da aquisição seria desvinculada do direito anterior, constituindo relação 

jurídica completamente nova. 

 No entanto, quando defendem a constituição de um novo direito, nem sempre 

observam que este pode tanto derivar de uma situação jurídica anterior quanto 

nascer de forma originária, mas contendo os mesmos limites e conteúdo da relação 

jurídica anterior. 

 Roberto de Ruggiero (1999, v.1, p. 301) afirma que na aquisição originária, “a 

falta de relação com outrem torna o direito independente na sua existência, de modo 

que há de apreciar o seu conteúdo e a sua eficácia exclusivamente em relação com 

o fato que o produziu”. 

 Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp e Martín Wolff (1944, t. 1, v. 2, p. 28) 

expõem que mesmo quando se considera a aquisição originária, é possível que o 

adquirente apenas substitua o titular anterior na mesma relação jurídica.96 

 No mesmo sentido, Karl Larenz (1978, p. 305-306) defende que na aquisição 

originária pode haver a transferência97 de um direito independentemente da 

legitimação do titular anterior, uma vez que ocorre apenas o deslocamento do titular 

anterior em razão de um fato aquisitivo previsto em lei: 

 
O proprietário anterior é deslocado de sua posição como tal, porque um 
outro, com base em uma situação de fato a que a lei conecta à aquisição da 
propriedade, se converte em proprietário da coisa. [...] Certamente que o 
adquirente substitui a posição jurídica do proprietário anterior, mas não 
como seu <sucessor>. (LARENZ, 1978, p. 306, tradução nossa).98 

 

 Pontes de Miranda (2012), atento a essa questão, embora classifique a 

usucapião como forma originária de aquisição da propriedade, não deduz desta 

                                            
96 Os autores, ao analisarem a venda a non domino, expõem que “a aquisição é originária, mas o 

adquirente entra na relação jurídica existente. Subsistem os direitos ligados à propriedade” 
(ENNECCERUS; KIPP; WOLFF, 1944, t. 1, v. 2, p. 28, tradução nossa). - “la adquisición es 
originaria, pero el adquirente entra en relación con un derecho existente. Subsisten los derechos 
unidos a la propiedad.” 

97 O autor diferencia transferência e sucessão de direito, de modo que no primeiro há a troca do 
sujeito, mantendo-se identidade de conteúdo, enquanto que na sucessão ocorre aquisição 
derivada, que depende do ato aquisitivo e da legitimação do transmitente. (LARENZ, 1978, p. 304-
306). 

98 El propietario anterior es desplazado de su posición como tal, debido a que otro, en base a un 
supuesto de hecho al que la ley conecta la adquisición de la propiedad, se convierte en propietario 
de la cosa. […] Ciertamente que el adquirente reemplaza en la posición jurídica al anterior 
propietario, pero no como su <causahabiente>. 
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originalidade o surgimento de um direito desvinculado do anterior, com o 

cancelamento de ônus existente: 

 
a) Na aquisição originária, o domínio é adquirido tal como o adquirente o 
atrai. Não dissemos ‘tal como a vontade do adquirente o criou’ ou ‘tal como 
a vontade do adquirente o constitui’, êrro em que incorrem os juristas. [...] 
b) Sendo derivada a aquisição, a propriedade transfere-se tal como se 
achava com o sucedido ou transferente [...] 
c) Os direitos reais, por desmembramento do domínio, ou em garantia, não 
se extinguem com a transferência ou com a aquisição a título originário. 
d) Os defeitos do título transmitem-se. (PONTES DE MIRANDA, 2012, t. 11, 
§1.191). 

 

 O mesmo cuidado não teve Flávio Tartuce (2015), que assim se posiciona: 

 
[...] a distinção entre as formas originárias e derivadas é importante. Isso 
porque nas formas originárias a pessoa que adquire a propriedade o faz 
sem que esta tenha as características anteriores, do anterior proprietário. 
[...] afirma-se que a propriedade começa do zero. [...] nas formas 
derivadas, há um sentido de continuidade da propriedade anterior. [...] Se 
um imóvel gravado por este direito real [hipoteca] for adquirido por 
usucapião, ela estará extinta, uma vez que a aquisição é originária. 
(TARTUCE, 2015, p. 917-918, grifo do autor). 

  

 Seguindo a mesma linha, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald 

(2014) consideram a usucapião forma originária de aquisição, disto deduzindo que 

“não há vínculo entre a propriedade atual e a anterior, incorporando-se o bem ao 

patrimônio do novo titular em toda a sua plenitude, livre de todos os vícios que a 

relação jurídica pregressa apresentava.” (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 344). 

 Entretanto, o raciocínio desenvolvido pelos autores, acima citados, e a 

plenitude do direito decorrente da usucapião mostra-se incompatível. Eles ventilam a 

possibilidade de o adquirente de promessa de compra e venda recorrer à usucapião 

ao invés de ajuizar ação de adjudicação compulsória, bem como defendem a 

possibilidade de “convalescença registral pela via da usucapião ordinária”, de forma 

que a “insegurança jurídica será afastada mediante a eficácia convalidante da 

usucapião tabular, cujo desiderato é sanear a titularidade aparente”. Contudo, 

concluem que a originalidade da usucapião está presente em todas estas situações, 

pois “é, a rigor, o preenchimento dos requisitos da usucapião, e não o registro, que 

transfere o domínio.99” Assim, segundo eles, o registro realizado manter-se-á válido 

                                            
99 Nota-se que há certa imprecisão na passagem transcrita ao dizer que a usucapião transfere o 

‘domínio’ pois no próprio caso da promessa de compra e venda eles reconheceram que o contrato 
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“em razão de a propriedade ter sido adquirida pelo usucapião, e não porque o 

próprio negócio levado a registro acarretou a transmissão da propriedade” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 370; 372-373). 

 Como, então, compatibilizar a convalidação dos vícios e o saneamento da 

titularidade adquirida por negócio jurídico com o novo direito, pleno e desonerado, 

surgido pela usucapião? Se a inscrição registral manter-se-á válida, os gravames 

inscritos seriam cancelados para que o novo direito se mostrasse pleno? 

Esta correlação entre a originalidade da aquisição e constituição de direito 

livre e desonerado é equivocada, pois não é apenas a forma da aquisição que 

delimita o conteúdo e extensão do direito. Este posicionamento mostra-se 

incompatível com a finalidade do instituto e abre caminho para situações de fraude. 

Possibilita que o adquirente do bem, em razão de relação jurídica anterior, ao invés 

de registrar seu título aquisitivo, opte pela via da usucapião para desonerar por 

completo o imóvel e impedir que terceiros, que agiram conforme o ordenamento 

jurídico e procederam à inscrição de seus direitos na matrícula, fiquem impedidos de 

exercê-los.  

Como afirmado anteriormente, o ato ilícito sofreu modificações nos últimos 

tempos em razão da necessidade de respeito às relações intersubjetivas, de modo 

que tal conduta enquadra-se perfeitamente no moderno conceito de ilícito funcional. 

Esta interpretação se choca com diversos princípios, como o da solidariedade e boa-

fé, além de ferir o interesse social de publicidade registral, contrariando, por esta 

ótica, a função social da propriedade.  

 Ao se fazer a distinção entre originalidade e derivação da aquisição, não se 

deveria buscar um critério que auxiliasse na solução dos problemas enfrentados 

pela sociedade? A adoção de uma metodologia científica, como a classificação em 

discussão, não deveria possibilitar extrair soluções em conformidade com os valores 

e princípios do ordenamento? O que se vê, contudo, é que o efeito atribuído à 

originalidade se afasta da lógica do sistema jurídico. 

 Talvez a grande falha tenha sido tentar atribuir a esta classificação, entre 

originária e derivada, uma fórmula única que resolvesse todas as situações 

envolvendo as diversas formas de aquisição da propriedade, ignorando que a 

usucapião tem várias espécies, cada qual com suas especificidades, e que a posse 
                                                                                                                                        

firmado é apto à transmissão dominial, contando o vendedor apenas com a propriedade formal. 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 370). 
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também é classificada de inúmeras maneiras, refletindo tudo isto no direito 

adquirido. Nas palavras de Felipe Peixoto Braga Netto (2014):  

 
Realidades altamente complexas, com infinitos detalhes e milhares de 
variáveis, não aceitam reduções arbitrárias, do tipo ou é isto ou é aquilo. 
Tais simplificações, por não traduzirem com fidelidade o que se passa, 
soam como irreais, vãs tentativas de compactar, em dois blocos, uma 
multidão de fatos. (BRAGA NETTO, 2014, p. 54). 

 

 Inúmeros são os doutrinadores que reconhecem que a usucapião não serve 

apenas para constituir um direito novo para o possuidor natural, mas também para 

sanar vícios ou confirmar direitos de quem adquiriu por uma das formas previstas 

em lei, como por alienação ou herança. 

 Orlando Gomes (2004, p. 196), por exemplo, esclarece que “não raro, o 

verdadeiro proprietário se socorre da usucapião para acabar qualquer incerteza de 

seu direito. [...] Nesses casos, a usucapião limita-se a confirmar direito de 

propriedade preexistente.” Já Lenine Nequete (1954, p. 33) pondera que “não se 

pode negar que na prescrição ordinária o que se dá é a consolidação da propriedade 

adquirida a um non domino: aqui, a sua função é, se se quiser, a de sanar um vício 

da aquisição.”  

 Caio Mário da Silva Pereira (1999, p. 100) consigna que a usucapião “num 

segundo plano, diz-se que consolida o domínio, em favor de quem o adquiriu por 

título cuja eficácia é discutida”, eliminando as discussões e colocando a propriedade 

“fora do alcance das dúvidas.”  

 Por fim, Benedito Silvério Ribeiro (2012a, v. 1, p. 226), repetindo lição de 

Lafayette Rodrigues Pereira (2003), afirma que  

 
consumada a prescrição, fica consolidada a causa, o título, que lhe serviu 
de fundamento: o prescribente é tido como se fora sucessor do seu autor e 
fica responsável para com ele pelas obrigações que nascem do contrato 
estipulado entre um e outro. (PEREIRA, 2003, t. 1, p. 223). 

 

 Como se constata, reconhece-se que a usucapião tem como um de seus 

efeitos sanar vícios ocorridos na transmissão, consolidando o ato causal que 

justificava a posse. 

 Extrai-se, então, que a originalidade da aquisição defendida por alguns não 

faz com que o novo direito se desprenda da sua causa, não implicando completo 

rompimento com a situação jurídica anterior, mas apenas a confirmando. Ao se 
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ratificar a situação que lhe dá suporte, a usucapião atribui título apto a modificar a 

propriedade formal. 

 Ao se amparar apenas na relação jurídica como critério não se pode deduzir 

uma regra geral que repercuta no conteúdo do direito100. Se da existência de uma 
relação jurídica obrigacional se pode moldar o conteúdo do direito dela 
decorrente, o contrário não é verdadeiro, não se podendo afirmar que da sua 
inexistência o direito terá conteúdo distinto. 
 Andreas von Tuhr (1947) adota caminho diferente, que busca relacionar a 

forma de aquisição (originária ou derivada) e o conteúdo do direito gerado. Ao invés 

de considerar a existência de relação jurídica como parâmetro, vale-se da 

composição do direito anterior na formação do novo direito como critério diferencial. 

Para ele, na aquisição derivada:  

 
As vezes integra o suporte fático um outro direito, de modo que a aquisição 
do novo direito é deduzida, de forma derivada, do direito anterior. Na 
aquisição derivada, ‘a situação jurídica nova se relaciona com outra, de tal 
forma que esta última aparece como relação de procedência e, com isso, 
condiciona o nascimento daquela’ (Hellwig, Lehrb. §39 I). (TUHR, 1947, 
§44, p. 38, tradução nossa).101 

 

 Por outro lado, para a aquisição originária não tem relevância a existência de 

um direito anterior (que pode ter existido), já que este não entra no suporte fático 

que gera a aquisição: 

 
Se o direito do adquirente não se sustenta no direito de um antecessor, a 
aquisição é originária. Tem este caráter sempre que no momento da 
aquisição não exista um direito do mesmo conteúdo. (TUHR, 1947, § 44, p. 
45, tradução nossa).102 

 

                                            
100 Afrânio de Carvalho (1973, p. 87) explica que apenas na aquisição derivada se pode extrair o 

princípio de que o direito transmitido “não pode ir além desse direito e o adquirente se acha, em 
princípio, sujeito a todas as restrições que pesavam sobre o seu antecessor: ninguém transmite 
mais direitos do que tem.” 

101 A veces integra el factum otro derecho, de manera que la adquisición del derecho nuevo se 
deduce en forma derivada del derecho antiguo. En la adquisición derivada, ‘la situación jurídica 
nueva se relaciona con otra, de tal suerte que ésta aparece como la relación de origen y, por tanto, 
condiciona el nacimiento de aquélla’(Hellwig, Lehrb. §39 I). 

102 Si el derecho del adquirente no descansa en el derecho de un predecesor, la adquisición es 
originaria. Tiene este carácter siempre que en el momento de la adquisición no existe un derecho 
del mismo contenido. 
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 Com base nos estudos de Andreas von Tuhr, Josué Modesto Passos (2014) 

explica que: 

 
[...] a doutrina brasileira destoa sutilmente de Von Tuhr ao dar definição de 
aquisição originária [pois] enquanto Von Tuhr diz que a aquisição originária 
não depende, em seu suporte fático, da existência de um outro direito, a 
doutrina brasileira, em geral, fala em inexistência de relação com o titular 
anterior. (PASSOS, 2014, p. 106). 

 

 Utilizando a linha de raciocínio de Andreas von Tuhr, Josué Passos (2014) 

buscou demonstrar que a arrematação judicial não é forma originária de aquisição, 

pois leva em consideração o direito do executado como suporte fático para o 

surgimento do direito decorrente da arrematação. Por mais que o arrematante não 

mantenha relação jurídica com o devedor, o ato de disposição judicial só será válido 

se existir o direito do executado, não podendo o juiz transferir mais direitos do que o 

próprio devedor tinha (PASSOS, 2014, p. 118-119). 

 Ao se adotar tais premissas de Andreas von Tuhr pode-se resolver, em 

grande parte, a confusão criada por alguns doutrinadores e repetida na 

jurisprudência. Em relação à arrematação, já se nota uma mudança nas decisões. O 

STJ já tinha posição considerando originária a aquisição, ao analisar a 

responsabilidade tributária do arrematante103. O Conselho Superior da Magistratura 

de São Paulo seguia esta orientação e deduzia que da originalidade se permitia 

descumprir os princípios da continuidade e especialidade objetiva no Registro 

Imobiliário, posição alterada no final de 2014104, da qual se extrai que “o fato de na 

arrematação não haver relação negocial direta entre o anterior proprietário e o 

adquirente não torna originária a aquisição da propriedade daí decorrente.” (SÃO 

PAULO, TJSP, Apelação n. 9000002-19.2013.8.26.0531, 2014). 

                                            
103 Vide acórdão do STJ proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.225.813/SP, 

em que se considerou como argumento a originalidade da aquisição para desobrigar o arrematante 
dos débitos tributários anteriores à arrematação.  

104 “REGISTRO DE IMÓVEIS - CARTA DE ARREMATAÇÃO - MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO 
DA PROPRIEDADE - FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA 
ESPECIALIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Como anotado acima, arrematação 
e adjudicação são negócios jurídicos entre o Estado e os adquirentes. O primeiro detém o poder de 
dispor e aceita a declaração de vontade dos adquirentes, não se podendo dizer, só por isso, que 
não houve relação causal entre a propriedade adquirida e a situação anterior da coisa. Em outras 
palavras: nos casos de alienação forçada não deixa de haver vínculo entre a situação anterior da 
coisa e a propriedade adquirida, com a diferença que, nesses casos de transferência coativa, o ato 
figura mais complexo, justamente diante da participação do Estado.” (SÃO PAULO, TJSP, Apelação 
n. 9000002-19.2013.8.26.0531, 2014). 
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 Se na arrematação é possível chegar a uma única conclusão, por se tratar de 

alienação involuntária de um direito do executado, na usucapião não se obtém o 

mesmo resultado em razão da multiplicidade de elementos que compõem sua 

configuração. Não se pode perder de vista que a posse se revela por diferentes 

facetas, tendo características distintas conforme sua origem, exercício e intenção. 

Mas o caminho trilhado mostra-se adequado para se saber o alcance e extensão do 

direito resultante da usucapião. 

 Precisa-se, de início, encarar a aquisição da situação jurídica de propriedade 

como um processo105, como uma sequência de atos e fatos jurídicos que tem por 

finalidade a mutação da titularidade da propriedade. 

 A realidade nos mostra não ser possível adquirir e constituir a relação jurídica 

de propriedade imobiliária em um mesmo instante, em razão da necessidade da 

inscrição registral, pois, mesmo no tradicional exemplo de ocupação da coisa sem 

dono, o registro dependerá de um título que não existirá quando do início da posse.  

 A causa da aquisição, a elaboração do instrumento e o modo (registro) 

sempre ocorrerão em momentos distintos, sendo que cada ato se assenta no 

anterior, havendo uma relação causal e até mesmo de prejudicialidade entre eles. O 

registro deve corresponder ao que consta no título, o qual deve representar 

corretamente a causa. 

 Se esta causa levar em consideração, na sua formação, o direito do titular 

anterior, haverá aí também uma relação de dependência, de modo que podemos 

falar em forma derivada de aquisição.  

 Mas se a causa for completamente independente do direito do titular anterior 

teremos um direito novo, cujo conteúdo será determinado pelos elementos do fato 

jurídico que lhe originaram, sendo, portanto, originária a aquisição. 

 Como demonstrado, as causas de aquisição são variadas, sendo comum a 

separação, ainda que temporária (dentro do processo de aquisição), do domínio da 

propriedade formal. Em geral o domínio e a posse se transmitem por tradição ou 

sucessão hereditária, no plano obrigacional ou sucessório, e a propriedade formal só 

                                            
105 “Posição doutrinária mais recente vê a relação jurídica sob uma perspectiva dinâmica, 

considerando-a, principalmente no que tange ao direito das obrigações, um todo unitário e orgânico 
que se apresenta como um processo em andamento. Processo [...] como indicativo de uma ‘série 
de atos relacionados e condicionados entre si, e interdependentes’, a traduzir uma totalidade, um 
conjunto de direitos e deveres que existe e se desenvolve em face de um determinado objetivo.” 
(AMARAL, 2011, p. 167). 
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em momento posterior, após a elaboração do instrumento, será transferida através 

do registro, no plano do Direito das Coisas. 

 Quando a usucapião é utilizada para corrigir uma falha no percurso a ser 

trilhado, como nos casos de vício ou de falta de instrumento, ela terá como 

pressuposto fático o direito preexistente, o negócio jurídico celebrado, os termos da 

negociação. Todos estes fatores são causas não só da aquisição do domínio (como 

direito autônomo), como também da posse (que dele decorre).  

 Quando se está diante da posse que decorra de um direito real ou da 

segregação de uma das faculdades dominiais, esta posse é exercida em razão da 

relação jurídica preexistente. O direito já existe e é exercitado por esta posse civil. 

Se este direito foi transmitido de forma definitiva, não retornará ao proprietário 

formal. O ordenamento jurídico deve, assim, buscar consolidar a propriedade em 

quem a exerça. A usucapião, neste caso, terá como objetivo consolidar a 

propriedade no titular do domínio, ratificando os atos praticados, sanando nulidades, 

constituindo título apto a ser registrado.  

 Se assim não fosse, se houvesse completa independência do direito adquirido 

por usucapião, poderia o adquirente pedir a restituição do valor pago pela compra e 

venda, já que não foi este negócio jurídico que lhe transmitiu a propriedade106, mas 

sim a posse e o tempo? Não poderia pleitear a restituição do imposto de 

transmissão que eventualmente tenha sido pago?  

 Dentro da visão da aquisição da propriedade como um processo complexo, 

muitos podem ser os fatos e atos jurídicos praticados, mas todos visam atingir um 

objetivo: a propriedade plena, consolidada como direito real inscrito no Registro de 

Imóveis. 

 A usucapião será, neste caso, o mecanismo jurídico que possibilita o alcance 

do objetivo, quando obstáculos forem encontrados. Contudo, para que seja utilizada 

não basta a existência de uma causa jurídica, devendo a situação gerada por esta 

causa ter se consolidado no tempo, daí porque sempre se exigiu a posse mansa e 

pacífica por determinado período. 

                                            
106 Para Lafayette Rodrigues Pereira (2003, p. 223), “se prescreveu a coisa a título de compra, é 

obrigado a pagar ao vendedor o preço, não o tendo feito anteriormente; se a título de doação, não 
se pode subtrair ao cumprimento dos ônus e condições (modalidades) impostas pelo doador.” 
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 Não há como negar que os negócios jurídicos praticados são elementos 

levados em consideração na usucapião, já que a posse, nestes casos, é o exercício 

destes direitos, sendo por eles condicionada.  

 Quando se fala em usucapião de usufruto, por exemplo, como diferenciar se a 

posse levará à propriedade ou ao usufruto, já que a sua visibilidade é idêntica no 

mundo exterior? É evidente que a posse, neste caso, decorrerá de uma situação 

jurídica que delimita o direito exercido pelo usucapiente. 

 Em geral, esta situação jurídica será representada por um documento ou título 

que materializa, ainda que sem a formalidade legal, os limites e conteúdo do negócio 

firmado. É este ato jurídico que será convalidado pelo seu exercício (posse) no 

tempo.  

 Se este negócio jurídico tem por fundamento, ainda que remotamente, o 

direito de propriedade formal existente, tem-se uma aquisição derivada, pois a 

usucapião será o ato final de uma sequência de atos e contratos que tiveram origem 

em uma relação jurídica de propriedade, constituída como direito real.  

 No entanto, pode ocorrer de o negócio jurídico não ter fundamento em um 

direito de propriedade anterior, como ocorre na venda a non domino e na posse 

natural, situações em que a usucapião geraria, na ótica da relação jurídica, um 

direito novo, originário. 

 Quando se faz esta diferenciação entre forma originária ou derivada, o que se 

deve buscar é a definição dos limites e conteúdo do direito decorrente. No caso de 

derivação, é pacífico que o direito transmitido não pode ser maior do que o 

adquirido107. Mas no caso da originalidade, a única afirmação que se pode fazer é no 

sentido de inexistir tal regra, não significando que haverá total desvinculação de 

conteúdo. É o que explica Manuel Domingues de Andrade (1960): 

 
Na aquisição originária a amplitude do direito adquirido só depende da 
extensão dos actos de onde resulta a aquisição (facto ou título 
aquisitivo). Esta doutrina, quanto à prescrição aquisitiva, exprime-se na 
máxima tantum possessum quantum praescriptum. A aquisição do 
usucapiente estende-se aos bens sobre que recaiu a posse por ele 
exercida, e confere-lhe sobre esses bens o direito que corresponder à 
natureza dos actos possessórios praticados, direito que pode ser, conforme 
a natureza desses actos, a propriedade plena, ou só um direito real limitado 

                                            
107 “Na aquisição derivada a existência do direito do adquirente, e, portanto a validade da aquisição, 

depende do direito do transmitente. [...] a extensão do direito adquirido, além de depender da 
amplitude do facto aquisitivo, depende ainda da extensão do direito do transmitente, não podendo 
em regra ser maior que a deste direito.” (ANDRADE, 1960, p. 18). 
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para o qual seja admissível este modo de aquisição. (ANDRADE, 1960, p. 
18, grifo nosso). 

 

 Para Josué Modesto Passos (2014), amparado pelas lições de Andreas von 

Tuhr (1947),  mesmo havendo aquisição originária, o conteúdo do novo direito pode 

ser o mesmo do anterior: 

 
[...] o fato de a aquisição originária, para caracterizar-se como tal, não exige 
que o direito adquirido originalmente tenha conteúdo distinto do conteúdo do 
direito anterior, nem que o direito anterior sempre seja ‘destruído’ para que 
o direito agora adquirido possa surgir ex novo. [...] a aquisição é originária, 
ainda que sejam os mesmos os conteúdos do direito anterior e do direito ora 
adquirido; afinal, para que se fale em aquisição originária o decisivo é 
que o direito tenha sido adquirido por meio de um suporte fático em 
que não haja entrado o direito anterior, e não que tenha ocorrido variação 
de conteúdo. (PASSOS, 2014, p. 107, grifo nosso). 

 

 Assim, conclui que: 

 
A constatação de que um direito adquirido originariamente possa porventura 
ter o mesmo conteúdo de um direito anterior é de relevante interesse 
prático, pois mostra que não basta reconhecer a originalidade de uma 
aquisição para concluir, como consequência necessária, que o novo 
direito tenha sido adquirido como bem entenda o titular, ou sem 
restrições ou limitações de qualquer espécie. (PASSOS, 2014, p. 108-
109, grifo nosso). 

 

 Pontes de Miranda, embora adote critério diverso, quanto ao conceito de 

originalidade, apresenta conclusão semelhante ao afirmar ser possível a 

“mesmeidade do conteúdo do direito sem mesmeidade do direito”, de forma que “a 

aquisição pode ser originária, a despeito de ser o mesmo o conteúdo do direito que 

pertencia a outro” (PONTES DE MIRANDA, 1955, t. 5, §512, grifo do autor).  

 No mesmo sentido, Manuel Domingues de Andrade (1960, p. 15) afirma que 

na aquisição originária pode ocorrer de o direito do adquirente ser “um direito novo 

da mesma natureza e conteúdo que o direito extinto.” 

 Como já foi dito, é fundamental romper com a falsa noção de que a 
aquisição originária implica direito com conteúdo totalmente livre e 
desonerado. 

 No caso do possuidor natural, que iniciou sua posse em contrariedade ao 

anterior titular da relação jurídica, quando preencher os requisitos da usucapião 

adquirirá a propriedade dominial (já que ele não tinha causa jurídica que a 
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sustentasse senão a própria posse fática) e o título para inscrição e obtenção da 

propriedade formal.  

 Já no caso de venda a non domino a questão é mais complexa. Ainda que o 

ato de transmissão não tenha decorrido do real titular, o seu direito de propriedade, 

sua limitação, extensão e contornos provavelmente farão parte do suporte fático que 

culminará com a usucapião, principalmente se levarmos em consideração a 

publicidade das informações lançadas no registro do imóvel, o que a tornaria uma 

forma derivada dentro da visão apresentada108.  

 Não obstante poder haver esta dúvida, deve-se ter sempre em mente que 

mesmo que se conclua pela originalidade, é bem possível que o novo direito nasça 

igual ao anterior, em razão de a posse ter sido exercida com base no título putativo 

de transmissão. 

  

5.1 Usucapião como forma originária de aquisição 
  

 Já foi demonstrado que a posse pode ser vista por dimensões diferentes, 

sendo uma delas a apreensão fática da coisa. Quando alguém se apropria de um 

imóvel, ferindo a relação jurídica anterior, poderá vir a adquirir a posse jurídica com 

o fim dos atos violentos ou clandestinos e a inércia do possuidor esbulhado em 

retomar a coisa109.  

 Esta situação possessória que se inicia será protegida pelo ordenamento 

jurídico em face de terceiros, mas poderá sucumbir ao pedido de reintegração 

formulado pelo possuidor anterior ou de imissão de posse pelo titular de direito real 

ou obrigacional sobre o imóvel.  

 Transcorrido o prazo e configurados os demais requisitos para a usucapião, a 

posse jurídica (que se originou de uma situação de fato) será convertida em direito 

dominial. Neste ponto é que se diz que a usucapião não precisa ser declarada 

judicialmente. A relação jurídica dominial nascerá com o preenchimento dos 

requisitos, e seus efeitos retroagirão ao termo inicial da posse. Este direito é 

igualmente protegido pelo ordenamento jurídico, podendo ser alegado como defesa 

                                            
108 A discussão é grande na doutrina estrangeira quanto à classificação da aquisição de boa-fé de 

direitos alheios em derivada e originária, conforme explica Andreas von Tuhr (TUHR, 1947, § 44, p. 
58). 

109 Conforme arts. 1.208, 1.223 e 1.224 do CC/02. 
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processual, independentemente de ser gerado um título apto a ser inscrito. Contudo, 

somente com o registro a propriedade formal será adquirida. 

 Este é o principal exemplo de usucapião como forma originária de aquisição, 

haja vista que a propriedade, seja ela dominial ou formal, nascerá de um ato fático 

recepcionado pela lei como um direito (posse). Aqui também temos um processo de 

aquisição, que se inicia com o fato natural, inércia do esbulhado, posse jurídica, 

tempo, constituição de um direito dominial, reconhecimento deste direito, geração de 

um título e, finalmente, a inscrição deste constituindo propriedade formal em nome 

do possuidor. Neste caso, a única forma de se obter o direito real de propriedade é 

através da usucapião. 

 O caráter originário da aquisição da propriedade não significa, como regra, 

que todos os direitos reais constituídos sobre a propriedade formal anterior serão 

extintos. É perfeitamente possível, especialmente em se tratando de servidão, que a 

posse tenha sido exercida respeitando o direito de passagem existente, ou uma 

servidão de água, ou ainda, servidões não aparentes, como de oleoduto ou 

gasoduto.  

 O conteúdo do direito, na verdade, será moldado pela forma como a posse foi 

exercida. Se houve o respeito à servidão, seja por vontade do possuidor, no caso 

das aparentes, seja até mesmo por desconhecimento, no caso das não 

aparentes110, este direito real regularmente constituído permanecerá válido, não 

podendo o usucapiente pleitear a retirada de tubulação de gás em razão do caráter 

‘originário’ de sua titulação, haja vista ter respeitado tal direito até então. 

 Esta posse natural pode ser transmitida a terceiros, como direito que é, 

mediante simples tradição ou por sucessão hereditária, podendo ser elaborado um 

documento representando esta cessão.  

 A existência de um título de posse111 significa que não houve rompimento 

com o possuidor anterior, gerando presunção de boa-fé (subjetiva). Esta boa-fé não 

                                            
110 A servidão não aparente deverá estar sendo utilizada, pois do contrário, se sua existência for 

apenas formal, será desconstituída. O não uso é também forma de extinção das servidões, 
conforme art. 1.389, III, do CC/02. 

111 Importante diferenciar justo título de posse e justo título de propriedade. O primeiro apenas 
justifica a relação jurídica possessória, gerando a presunção de que a posse não é exercida em 
detrimento do antigo possuidor. Daí porque o título faz nascer a presunção de boa-fé. Já o segundo 
é a exteriorização de uma relação jurídica de direito real, em geral de propriedade, sendo esta a 
justificativa para o exercício da posse. 
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é relevante para fins de usucapião ordinária, sendo utilizada para definir a questão 

dos frutos, benfeitorias, retenção entre outros.  

 Entretanto, mostra-se útil o título para definição dos limites da usucapião. Se 

a posse é exercida em razão de um título possessório, tendo ele como fundamento, 

a usucapião possibilitará a constituição de um título formal de propriedade nos 

moldes e limites daquele título. Facilita, inclusive, a contagem do prazo, pois 

provavelmente existirá documento com data certa e, sendo o título derivado de outro 

anterior, a soma do tempo de posse fica mais fácil. 

 Quem tem instrumento de compra ou cessão de posse, por exemplo, e a 

exerce com base neste título, ao usucapir deverá observar eventual restrição 

constante no contrato, como um direito de passagem de água e esgoto.  

 O herdeiro que recebe a posse, por título hereditário, em que conste o 

usufruto para o cônjuge sobrevivente, não poderia, em princípio, usucapir contra seu 

título possessório, já que sua posse nele se ampara, continuando a mesma posse 

do falecido. Para usucapir em face dos demais herdeiros e cônjuge sobrevivente 

seria necessário romper com a relação jurídica possessória criada pela sucessão 

hereditária, de forma que a usucapião se daria por causa originária, sem título, com 

novas características e novo início de contagem de tempo. 

 Em todos estes casos, o justo título de posse auxilia na contagem do tempo, 

prova da posse, limites e confrontações do imóvel, mas não é fator decisivo na 

originalidade ou não do título formal de propriedade gerado.  

 Para haver aquisição originária da propriedade não é necessário que a posse 

seja também originária112, mas sim que não tenha como suporte o direito do titular 

registral. Se os títulos de posse formam uma cadeia de atos jurídicos com origem no 

proprietário formal, a aquisição será derivada. Contudo, se esta sucessão de atos 

teve origem em uma posse natural, o título formal de propriedade será originário, 

desvinculado da propriedade formal registral. Nem por isto o conteúdo do direito 

será diferente, pois da originalidade não se pode fazer tal dedução. 

 Outra situação bastante comum é a de imóveis que nunca foram inscritos no 

sistema registral. Nestes casos, como inexiste propriedade formal, o direito real de 
                                            
112 Se uma pessoa, com título decorrente de relação jurídica mantida com o proprietário formal, 

obtém a posse com violência, de forma arbitrária, desapossando os anteriores possuidores-
invasores, estará adquirindo posse originária. Mas se pleitear o reconhecimento da usucapião, por 
exercer posse em razão de título vinculado com o proprietário formal, teremos uma titulação 
derivada. 
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propriedade será originário. Não há como se presumir que todos os bens não 

registrados sejam públicos (FARIAS; ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 353-354), 

entendimento este já ratificado pelo STJ113. Exatamente por este motivo, os entes 

federados são provocados para se manifestarem nos procedimentos de 

reconhecimento de usucapião. Não havendo oposição, o instrumento gerado poderá 

inaugurar a propriedade formal, com a abertura da respectiva matrícula, devendo o 

título consignar eventual restrição que possa haver no conteúdo daquele direito 

reconhecido.  

 Não são raras às vezes em que o Estado conferiu titulação originária a 

particular, seja através de títulos de legitimação, seja por meio de escrituras ou 

termos de doação, não tendo tais instrumentos sido publicizados, de forma que ou 

inexiste matrícula ou transcrição do imóvel, ou o ato registral até existe, mas em 

nome do Poder Público. Quando houver algum obstáculo que impeça a recepção 

deste título no fólio real, a usucapião poderá ser utilizada como instrumento 

saneador, viabilizando a inscrição da propriedade formal, concretizando o objetivo 

final do processo de aquisição outrora iniciado. 

 A aquisição originária não se resume aos casos de posse natural nem aos de 

primeira inscrição registral. É possível se deparar com situações de aquisição 

originária decorrente do reconhecimento de usucapião ordinária, quando o justo 

título tomar por base uma certidão imobiliária falsificada, que não mantenha relação 

com os dados constantes na matrícula do imóvel, ou ainda nos casos de duplicidade 

de registros cujas linhas de titularidade não se cruzam, sendo totalmente 

independentes. 

 

5.2 Usucapião como forma derivada de aquisição 
 

 Uma relação jurídica nova pode ser derivada de uma anterior, assim como 

pode ser mantida inalterada, havendo apenas a substituição de sua titularidade pelo 

novo adquirente. Viu-se, ainda, que quando a transferência da propriedade é 

encarada como um processo, os atos e fatos jurídicos aptos a promoverem a 

                                            
113 Conforme decidido pelo STJ: “A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de 

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.” (BRASIL, 
STJ, Recurso Especial 964.223/RN, 2011b). 
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constituição ou transferência do direito ocorrem em momentos e planos distintos, 

podendo não atingir o fim desejado. Nestas situações, via de regra, teremos uma 

posse civil, exercida, ainda que remotamente, em razão de uma relação jurídica de 

direito real ou obrigacional. A usucapião proporcionará a modificação da titularidade 

da relação jurídica no plano do direito real, uma vez que no plano obrigacional o 

titular já é o usucapiente. A forma de classificação adotada neste estudo considera, 

portanto, como derivada a aquisição quando a situação jurídica de propriedade 

anterior serviu de base ou referência, ainda que remota, para o direito ora adquirido. 

 Quando se fala em usucapião extraordinária ou nas duas modalidades 

previstas na Constituição, em que não se exigem o justo título e a boa-fé, costuma-

se pensar que a posse foi adquirida em contraposição ao proprietário ou possuidor 

anterior. Porém, esta presunção não é verdadeira, pois não se pode afirmar que a 

posse não decorra de uma relação jurídica convencional anterior nem que inexista 

um título que lhe tenha dado causa.  

 Muitas vezes existe uma cadeia de títulos, cada qual assentado em outro 

anterior, chegando até o titular registral, demonstrando que não houve rompimento 

entre ele e o possuidor. Existiu uma transação, sem a devida formalidade jurídica, 

pautada em direitos e obrigações estabelecidos e cumpridos, no todo ou em parte. O 

domínio e a posse foram sendo transferidos por tradição ou sucessão hereditária, 

mas a propriedade formal não. 

 Assim, não é pelo fato de a lei não exigir título e boa-fé que a aquisição será 

originária. É importante identificar se a posse teve origem em alguma relação 

jurídica negocial ou sucessória havida com o titular registral. Se houver vínculo, fica 

fácil reconhecer a derivação114. Se não houver, será necessário identificar se a 

posse se justifica, de alguma forma, no direito anterior, para que se classifique a 

aquisição como originária ou derivada. 

 Em geral, quando se fala de usucapião ordinária será grande a chance de a 

aquisição ser derivada. Estas situações possessórias deverão estar assentadas em 

um título que gere ao possuidor a confiança de estar adquirindo a propriedade 

formal, sendo considerado um justo título de propriedade, ainda que não tenha sido 

                                            
114 Embora a existência do vínculo não seja o melhor critério para classificar a forma de aquisição, 

conforme já demonstrado, a derivação é facilmente identificada quando houver relação jurídica 
negocial ou hereditária entre o titular do direito anterior e o possuidor, não exigindo maiores 
esforços. 
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emanado do titular da relação jurídica anterior, como se demonstra nas situações a 

seguir. 

 No caso de um título falso, como uma promessa particular de compra e venda 

(devidamente quitada) ou uma escritura falsificada (ou regularmente lavrada, mas 

com base em procuração falsa), o falso alienante não é o real proprietário, mas 

conferiu ao adquirente instrumento aparentemente verdadeiro e transferiu-lhe a 

posse do bem, ou seja, possibilitou o exercício da propriedade substancial. Ainda 

que o falsário tenha adquirido a posse de maneira irregular, por fraude, violência, 

clandestinidade e até mesmo precariamente, o adquirente poderá se valer da 

usucapião ordinária115, por ter justo título e boa-fé. 

 Outra hipótese é a de títulos judiciais, como o de arrematação ou adjudicação, 

emanados de processo nulo por falta de citação do proprietário formal. Nestes 

casos, haverá um título em tese apto a transmitir confiança ao possuidor, que, 

somado ao efetivo exercício da posse, possibilita a usucapião ordinária.  

 Uma terceira situação ocorreria no caso de ser inventariado um bem que 

apenas é formalmente do falecido, pois já tinha sido alienado anteriormente, com ou 

sem escritura lavrada, mas sem registro. Tendo sido gerado um instrumento de 

partilha, e exercendo os herdeiros a posse efetiva do bem, poderão usucapir com 

base no justo título, caso não tenham conhecimento da alienação. 

 Em todos estes casos, independentemente de existir ou não vínculo com o 

antigo proprietário formal, pode-se verificar que o direito de propriedade formal faz 

parte do suporte fático da usucapião. 

 Apurar a originalidade ou derivação da aquisição por usucapião nem sempre  

produzirá efeitos práticos. Nas situações de dupla inscrição da propriedade, a 

solução geralmente dada pela doutrina é a de que a cadeia dominial mais antiga, ou 

seja, cuja origem preexiste à outra, seria a válida116.  

                                            
115 Não poderá unir à sua posse a do anterior (falsário), em razão dos arts. 1.207 e 1.243 do CC/02.  
116 “Quando o conflito surge entre adquirentes que recolhem seus direitos de alienantes diferentes, a 

precedência da apresentação não mais assegura a preferência, por não se saber qual dos 
alienantes é o proprietário. Sem sair do âmbito registral, a questão desloca-se do primeiro plano, o 
plano do protocolo, para o plano da inscrição, a fim de decidir a preferência em favor do alienante 
que estiver inscrito. Ao se apresentarem, portanto, sucessiva ou simultaneamente, dois títulos de 
transmissão do mesmo imóvel por alienantes diferentes a pessoas diversas, a prioridade tocará 
àquele que mencionar o alienante inscrito no registro. [...] Assim como o conflito pode dar-se na 
apresentação simultânea dos títulos, também pode já estar instalado no livro na dualidade da 
inscrição do mesmo imóvel em nome de pessoas diversas que os receberam de alienantes 
diferentes. Essa dualidade, ocasionada quase sempre por falta de cuidadosa busca, costuma 
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 Contudo, aquele que efetivamente exercer a posse pelo prazo legal poderá 

usucapir, pela via ordinária, extraordinária ou especial, sendo que a solução 

apontada pela doutrina apenas será utilizada se inexistirem condições para 

reconhecer a usucapião. 

 Se o usucapiente for o titular da propriedade nascida em ato registral mais 

antigo, ou seja, se for o ‘real proprietário’, a usucapião servirá apenas para encerrar 

a cadeia dominial duplicada, cancelando todos os direitos nela existentes, mas não 

cancelará os atos inscritos em sua matrícula. Ao contrário, confirmará seu direito de 

propriedade e os demais atos praticados em decorrência deste direito, com efeito ex 

tunc. Não seria o caso de se falar em aquisição de direito, pois este já existia e está 

sendo confirmado, servindo a usucapião para cancelar a cadeia de propriedade 

formal posterior. 

 Se o usucapiente tiver a posse em razão de ato inscrito na segunda cadeia 

dominial, que não seria a legítima, a usucapião saneará o vício existente e ratificará 

os atos ali lançados. Não teria o condão de extinguir ônus e gravames nela inscritos, 

mas extinguiria a propriedade formal e demais atos praticados na matrícula da 

primeira cadeia dominial. Aqui, para apurar se a aquisição é originária ou derivada 

teria de ser verificado se, de alguma forma, o ato que iniciou a segunda linha 

dominial tomou por base o direito existente na primeira linha dominial.  

 Ambas as hipóteses são exemplos de aplicação do §5° do art. 214 da LRP, o 

qual dispõe que “a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já 

tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.” A cadeia dominial do titular 

formal e possuidor usucapiente será sanada e ratificada, com efeitos retroativos, e a 

cadeia dominial do titular formal não possuidor será cancelada, por ordem judicial117 

exarada pelo juízo que reconhecer a usucapião.  

 Independentemente de se classificar como originária ou derivada, o 

importante é afirmar que nestas situações a usucapião não é capaz de limpar o 

imóvel do possuidor/titular formal, extinguindo hipotecas, penhoras e outros ônus 

relacionados à própria cadeia dominial. 

                                                                                                                                        
explicar-se, sobretudo nas grandes cidades, pelo fato de haver o primeiro título tomado assento em 
um cartório, ao passo que o segundo, decorridos muitos anos, veio a tomá-lo em cartório diverso, 
resultante de sucessivos desmembramentos do primitivo. A prioridade dirime o conflito, mas em 
torno dela geralmente gravita a espuriedade do segundo título.” (CARVALHO, 1997, p. 185).  

117 Nos termos do art. 250, I, da LRP: “Far-se-á o cancelamento: I - em cumprimento de decisão 
judicial transitada em julgado”. 
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 Quando as matrículas tiverem origem em um ato comum, caracterizando a 

derivação do direito saneado pela usucapião, os ônus e gravames praticados na 

primeira linha de titularidade serão cancelados, por perderem o suporte jurídico que 

os sustenta. Ao se reconhecer a validade da segunda série de titularidade, a 

usucapião confirmará todos os atos existentes na sua sequência histórica, de modo 

que os direitos preteridos constituídos formalmente após a bifurcação sucumbirão.  

 As situações de venda a non domino, relacionadas à fraude ou falsificação do 

título aquisitivo, da assinatura de alguma das partes ou do uso de procuração falsa, 

geralmente são derivadas, por considerarem, na sua constituição fática, o direito do 

antigo titular. O título falso pode ter sido registrado ou não na matrícula do imóvel. 

Caso não tenha sido inscrito, estar-se-á diante das modalidades tradicionais de 

usucapião.  

 Contudo, caso tenha havido sua recepção pelo sistema registral, pode-se 

aplicar a disposição do §5° do art. 214 da LRP, sendo esta forma de usucapião 

alegada, via de regra, como meio de defesa em ação de anulação de título ou de 

registro118. O registro gera presunção relativa de veracidade, que pode ser 

questionada pelo real proprietário, independentemente da boa-fé ou título do terceiro 

adquirente119. No entanto, esta pretensão perde efeito diante do terceiro de boa-fé, 

com título registrado e posse pelo prazo necessário à usucapião, de modo que se 

neutraliza qualquer pedido de anulação do ato registral, e se convalidam os vícios do 

negócio jurídico. Neste sentido, o STJ proferiu acórdão de lavra do Ministro Marco 

Buzzi: 

 
As informações constantes de registro público possuem presunção relativa, 
nos termos do caput do art. 214 da Lei de Registros Públicos - "as nulidades 
de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, 
independentemente de ação direta" - porém, consoante o § 5º do referido 
dispositivo "a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que 
já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel". [...] A presunção 
de legitimidade do registro, associada à boa-fé do adquirente, culmina 
por excepcionar a intransigência da regra geral de que o negócio 
jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce 
pelo decurso do tempo. (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.106.809/RS, 
2015b, grifo nosso). 

                                            
118 Nada impede, contudo, que se ajuíze ação autônoma visando obter a declaração de usucapião, 

em razão da existência de questionamentos quanto à relação jurídica ou autenticidade do 
instrumento que gerou a inscrição, nos termos do art. 4o do CPC/73. 

119 Conforme art. 1.247 do CC/02: “Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o 
interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o 
proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.” 
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 No acórdão120 restou consignado pela Ministra Maria Isabel Gallotti que 

“embora o título aquisitivo fosse nulo, ele era uma escritura pública registrada em 

cartório e, portanto, era um título que dava aparência de validade para transferir a 

propriedade.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.106.809/RS, 2015b). 

 Como se vê, quando alegada para sanar vício de aquisição de ato que 

chegou a ser registrado, a aquisição será derivada. O reconhecimento da usucapião 

visa confirmar a aquisição do direito pelo título inscrito, objeto de impugnação, sendo 

que todos os ônus lançados na matrícula e que tiveram origem no direito do 

usucapiente não poderão ser cancelados. Eventuais direitos reais existentes, como 

servidão e direito de passagem de tubulação, constituídos pelo antigo proprietário, 

não serão extintos. Se a posse do usucapiente era exercida em razão de um título 

inscrito, de modo que nele constou a existência de outros direitos reais previamente 

instituídos, não haveria como usucapir com base no instrumento, mas 

contrariamente ao seu conteúdo.  

 A classificação da aquisição por usucapião, como originária ou derivada, tem 

por objetivo facilitar a identificação do conteúdo do direito materializado no título 

gerado pela usucapião. No caso de derivação, o direito anterior faz parte dos 

elementos que justificaram a posse, de modo que não poderá ser ‘adquirido’ 

conteúdo maior ou diverso do existente. Na hipótese de originalidade, o novo direito 

poderá ou não ser igual ao anterior (se existente), devendo a análise ser feita caso a 

caso, conforme o tipo, forma e intenção da posse exercida.  

 

5.3 Publicidade registral e cancelamento de ônus e gravames 
 

 Já se demonstrou neste trabalho a importância do sistema registral imobiliário 

brasileiro e da publicidade por ele irradiada. Fruto da necessidade da sociedade, a 

centralização das informações relativas a bens imóveis teve origem para garantir 
                                            
120 No caso em julgamento houve a falsificação da assinatura do verdadeiro proprietário, tendo o 

título sido inscrito na matrícula dos imóveis, transferindo a propriedade formal para o adquirente. O 
STJ admitiu a possibilidade de reconhecimento da usucapião, arguida em contestação, na forma do 
art. 214, §5º, da LRP, devolvendo o processo para o tribunal de origem analisar a ocorrência dos 
requisitos para a usucapião. Firmou o entendimento, ainda, de que “na prescrição aquisitiva, ou 
usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer 
por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF, ‘o usucapião pode ser arguido em 
defesa’, não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5º, 
do CPC.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.106.809/RS, 2015b). 
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efetividade e segurança às hipotecas, possibilitando acesso ao crédito de baixo 

custo, fator indispensável ao desenvolvimento do país. 

 Ao longo dos anos, o sistema registral vem passando por mudanças para 

acompanhar os anseios da sociedade e proporcionar a segurança jurídica almejada. 

Passou, então, a abarcar obrigatoriamente todas as transações entre vivos, que 

antes eram facultativas e apenas auxiliavam na prova da propriedade. Em momento 

posterior, exigiu-se, de forma indireta, através do princípio da continuidade da cadeia 

registral, a inscrição dos atos judiciais e causa mortis. A sentença de usucapião 

também passou a ser objeto de transcrição (hoje registro), para que o novo titular 

pudesse dispor de seu direito. 

 A nova ordem constitucional despatrimonializou o Direito Privado. O Código 

Civil de 2002 incorporou os valores da socialidade e eticidade, devendo os 

particulares adotar padrão de conduta que respeite o outro, obrigando a repensar os 

seus institutos à luz destes valores constitucionais. 

  Visando atender aos comandos constitucionais, o legislador busca, com 

novos instrumentos, resolver situações fáticas, dando a elas conformidade com o 

sistema formal. Neste contexto, por exemplo, foi editada a Lei de Regularização 

Fundiária121, que busca regularizar os assentamentos irregulares e dar título aos 

ocupantes, criando a possibilidade de inscrição da posse no Registro de Imóveis e 

sua posterior conversão em propriedade. 

 De outro lado, busca-se uma maior segurança jurídica para os atos 

relacionados a bens necessários ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, 

resguardando-se a propriedade imobiliária de diversas maneiras: garantindo um 

patrimônio mínimo com a proteção ao bem de família e amparando o consumidor 

nos loteamentos e incorporações imobiliárias.  

 Recentemente, positivou-se o princípio da concentração dos atos na matrícula 

do imóvel, impondo dever de conduta a todos aqueles que, de alguma forma, 

praticarem atos relacionados a bens imóveis. A boa-fé objetiva, fruto do princípio 

constitucional da socialidade, exige que a inscrição de direitos, ônus, penhoras, 

restrições administrativas seja feita para que possa ser oposta a terceiros. Não se 

pode alegar desconhecimento dos atos lançados na matrícula do imóvel.  

                                            
121 Lei 11.977, de 07 de julho de 2009. 
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 A boa-fé se mostra como um dever de conduta, superando o antigo conceito 

oitocentista de desconhecimento (elemento subjetivo). Se o ato estava inscrito, se a 

informação estava publicizada em fonte única, não se justifica alegar o 

desconhecimento daquele fato.  

 Roberto Senise Lisboa (2012b) defende que a confiança é um princípio geral 

do negócio jurídico e que “analisada a questão sob uma visão do outro (porque boa-

fé objetiva encerra a conduta de ver o outro), a confiança gerada proporciona em 

favor do confiante expectativas juridicamente relevantes, razão pela qual ele deve 

ser protegido.” (LISBOA, 2012b, p. 182). 

 A confiança tem um papel importante na compreensão da boa-fé objetiva, 

chegando esta a ser definida por Judith Martins-Costa (2000, p. 91) como “uma 

confiança adjetivada ou qualificada como boa, isto é, como justa, correta ou 

virtuosa.” 

 Através do sistema de registro de imóveis busca-se, exatamente, garantir que 

os atos e negócios jurídicos sejam praticados de forma segura, uma vez que as 

informações através dele publicizadas geram confiança, que precisa ser valorizada. 

 Dentro deste quadro, deve-se questionar se as informações publicizadas 

entram ou não no contexto fático da aquisição por usucapião, moldando o conteúdo 

do direito adquirido.  

 Tanto os direitos reais de garantia quanto os direitos reais sobre coisa alheia 

são constituídos somente através da inscrição de seu título no Registro de Imóveis. 

 Alguns destes direitos têm por natureza atribuir ao seu titular as faculdades de 

usar e gozar da coisa, como ocorre com o usufruto, o uso ou a habitação. Estes 

direitos reais, por dependerem do seu exercício externo, visível, ou seja, da posse, 

podem ser extintos pela posse de terceiro em contraposição ao seu direito. 

 Outros direitos, por não terem uma relação exterior e direta com a coisa, ou 

seja, por não dependerem da posse aparente do bem para existirem, apenas se 

mostram visíveis pelo registro. É o que ocorre com servidões não aparentes (como a 

servidão de vista) e a hipoteca. No caso da primeira, como o direito real gera uma 

obrigação de não fazer, apenas com a violação por ato comissivo é que nasce 

direito subjetivo para o titular da servidão pleitear o desfazimento do ato. Enquanto 

inexistir violação, a obrigação estará sendo cumprida, independentemente da 

vontade ou ciência do titular ou possuidor do bem. Já no caso da hipoteca, a sua 

instituição por ato registral gera ao credor o direito de sequela, de perseguir o bem 
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no patrimônio de quem for o titular atual, como garantia do pagamento da dívida que 

a originou. Para instituí-la é necessário que haja poder de disposição pelo 

proprietário. 

 Há ainda outros atos de natureza judicial, como as constrições (arresto, 

sequestro, penhora) e averbações premonitórias (dando ciência da distribuição de 

execução em face do proprietário formal), cujo principal efeito registral é dar 

publicidade erga omnes da possibilidade daquele bem ser excutido judicialmente. 

Qualquer alienação posterior à inscrição gera a presunção de fraude122, 

relativamente àquela ação específica. 

 A regra do sistema registral é a de que os atos inscritos anteriormente têm 

validade sobre os posteriores, de modo que se um proprietário institui uma hipoteca 

para uma pessoa e vende o imóvel para outra (sem constar a informação do ônus), 

aquele que registrar primeiramente seu título terá seu direito preservado. Se o 

credor hipotecário o fizer, a venda poderá ser registrada, mas a garantia real 

permanecerá válida. Se o adquirente o fizer, a hipoteca não poderá ser constituída 

pois seu titular já transferiu seu direito sem ressalvá-la. 

 Quem adquire imóvel de pessoa que esteja sendo executada, pode ter seu 

direito de propriedade preterido, se a penhora for inscrita antes do registro, podendo 

o bem ser levado à praça e vendido para pagamento do débito.  

 Quando se atribui à usucapião o efeito de desonerar por completo o direito de 

propriedade ‘adquirido’, abre-se uma porta para a prática de fraudes e simulações 

atentatórias à segurança dinâmica das relações de direito imobiliário123.  

 Se ainda é relativamente complexo e demorado o processo judicial de 

usucapião, muito em breve, fruto da onda de desjudicialização, o seu 

reconhecimento será feito através das serventias extrajudiciais. Ocorrendo de forma 

bem mais célere e eficaz, possibilitará um grande movimento de regularização da 

propriedade formal no país, gerando capital ativo, consolidando a propriedade 

dominial e formal e fortalecendo a confiança nas informações publicizadas. 

                                            
122 Conforme Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da 

penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (BRASIL, STJ, Súmula 375, 
2009). 

123 A utilização da usucapião para desonerar indevidamente um imóvel, ou para impedir o resultado 
útil de alguma ação judicial, pode ser coibido, também, através do instituto da fraude contra 
credores, mediante prova do consilium fraudis, bem como pelo da simulação, considerada defeito 
grave que fulmina com nulidade o ato. 
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 Entretanto, o grande risco vem exatamente do equivocado efeito atribuído à 

originalidade do direito adquirido por usucapião, cujo reconhecimento pode ser 

simulado para evitar ou desconstituir penhoras, hipotecas, alienações fiduciárias 

etc., gerando incertezas aos direitos reais e constrições até então publicizados. 

 Não se sabe ao certo quando a correlação entre usucapião e cancelamento 

de ônus foi feita, mas deve ter sido descontextualizada de uma situação específica e 

tomou ares de regra geral, seguida por grande parte da doutrina e replicada de 

forma inconsequente pelos tribunais. 

 Uma coisa é a prescrição do direito real de garantia, outra é a ‘prescrição 

aquisitiva’. Se a hipoteca não foi exercida no prazo legal, o direito do credor 

prescreverá. É claro que, se houve o transcurso de longo prazo, o possuidor pode 

adquirir tanto o direito real de propriedade quanto ver reconhecida a prescrição da 

hipoteca, tudo na mesma ação, sem que uma coisa decorra da outra. 

 Pontes de Miranda (1958), que conferia originalidade à aquisição por 

usucapião, defendia a manutenção do ônus hipotecário, sem que houvesse relação 

direta entre um e outro: 
 
Não importa qual o modo de aquisição <derivada ou originária>. Na 
usucapião, se o usucapiente entendia que o bem estava hipotecado, não 
pode usucapir sem haver gravame. Aliter, se do que possuia era possuidor 
como se hipoteca não houvesse, ou como se essa se houvesse extinguido. 
A posse não nega a hipoteca, mas a ação executiva real pode ter prescrito, 
causando a extinção da hipoteca <Código Civil, art. 849, VI>. (PONTES DE 
MIRANDA, 1958, t. 20, § 2.510). 

 

 Em outra passagem de sua obra, reafirma a manutenção do ônus hipotecário, 

que deve ser extinto conforme tenha ou não prescrito o direito real de garantia: 

 
A aquisição da propriedade do prédio hipotecado pelo usucapiente é sem 
qualquer repercussão nessa; a aquisição da propriedade do prédio 
hipotecado por outrem que o usucapiente contém negação do direito do que 
hipotecou o prédio, mas o credor hipotecário somente pode ser atingido se 
foi parte na ação de usucapião e contra ele há, em conseqüência, a força 
declarativa (coisa julgada material) da sentença. Tal sentença contém 
usucapião do prédio livre, ou usucapião do prédio, ressalvado o direito real 
do credor hipotecário, conforme está, ou não, prescrita a ação hipotecária, 
ou foi, ou não, desconstituída a hipoteca, para que se teria de cumular a 
ação adequada (e. g., de simulação da divida, de má fé por parte do 
outorgado da hipoteca, de inexatidão da inscrição). (PONTES DE 
MIRANDA, 1958, t. 20, § 2.516, item 7). 

 

 Poderia haver o reconhecimento da prescrição da hipoteca no mesmo feito 

em que se pleiteava a usucapião, apesar de terem fundamentos distintos,  quando o 



 

 

108 

credor fosse devidamente citado. Contudo, sem que esta relação processual se 

constituísse, o efeito liberatório não seria deduzido da sentença declaratória de 

propriedade. 

 O sistema jurídico brasileiro não prevê expressamente a figura da usucapio 

libertatis existente no Direito Português, mas esta pode ser entendida como sendo a 

prescrição do direito real de garantia. Em nosso Direito, não há óbice algum para 

que a desoneração do bem seja feita através de ação autônoma ou em pedido 

cumulado na ação de usucapião, desde que o credor figure no polo passivo da 

demanda. O fundamento do cancelamento não se restringe à prescrição do direito 

real de garantia, mas também pode se basear na prescrição da obrigação contratual 

principal, e a legitimidade não fica restrita ao usucapiente, podendo ser ajuizada 

também pelo proprietário formal do bem. 

 Nos casos de usucapião derivada fica mais evidente o desrespeito a 

princípios e valores éticos, pois a posse é exercida tendo por fundamento uma 

situação em que integra o ônus ou gravame. Já foi demonstrado que os pedidos de 

usucapião de imóveis hipotecados à CEF vêm sendo ajuizados e negados pelos 

mais variados motivos, mas tendo como fundamento a convicção íntima do 

magistrado de que a garantia real não poderia ser extinta. O senso de justiça do 

julgador está correto, mas os fundamentos apresentados não. Reconhecer a 

transferência dominial seria salutar, mas sem a extinção hipotecária, que deveria ser 

mantida.  

 O mesmo vem ocorrendo com pedidos de reconhecimento de usucapião de 

veículo gravado com alienação fiduciária. O STJ vem negando o pedido de 

usucapião extraordinária com o argumento de que a clandestinidade não induz à 

posse (BRASIL, STJ, Recurso Especial 881.270/RS, 2010a), mas esquecendo-se de 

que tal vício é relativo e pode cessar com o transcurso do tempo (FARIAS; 

ROSENVALD, 2014, v. 5, p. 127-128). 

 O fato é que o STJ, em julgado que vem sendo constantemente repetido pela 

própria corte e pelos tribunais estaduais, decidiu processo de usucapião 

consignando na ementa o seguinte: 

 
[...] 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 
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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). (BRASIL, 
STJ, Recurso Especial 941.464/SC, 2012a, grifo nosso). 

 

 Do inteiro teor do acórdão em questão extrai-se que se trata de um pedido de 

usucapião aviado pelos titulares de uma promessa de compra e venda devidamente 

quitada e firmada pelo titular do direito de propriedade (uma construtora), sendo que 

constou no contrato firmado entre as partes a existência de hipoteca a favor de 

instituição bancária para financiamento do empreendimento. Contudo, não houve a 

lavratura da escritura definitiva de compra e venda em razão de questões relativas à 

construtora e ao banco, tendo sido ajuizada ação de execução pelo credor 

hipotecário, com penhora e previsão de leilão do imóvel adquirido e já quitado. 

 No julgamento não era necessário atribuir à usucapião o efeito liberatório. O 

entendimento consolidado na Súmula 308 do STJ124 já era suficiente para cancelar a 

hipoteca firmada pelo incorporador com o agente financeiro, como fruto do 

descumprimento do dever de colaboração, por parte da instituição financeira, no 

acompanhamento do empreendimento imobiliário. 

 Por mais que a justiça tenha sido feita no caso concreto, em que se deveria 

de fato cancelar a hipoteca, o efeito devastador da fundamentação apresentada 

inviabiliza a utilização da usucapião como instrumento de inclusão dos imóveis no 

sistema formal. 

                                            
124 “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.” (BRASIL, 
STJ, Súmula 308, 2005). 



 

 

110 

 Aliás, não obstante a ementa publicada, dois dos três ministros que votaram 

acompanhando o relator quanto à solução dada ao caso ressalvaram 

expressamente que não estavam se comprometendo com a tese fixada de 

cancelamento de hipoteca firmada antes da posse pelo usucapiente. Apenas 

entenderam que reconhecer a propriedade livre da hipoteca, no caso concreto, era a 

solução adequada.  

 Existe anterior julgado da quarta turma do STJ, em que foi relator o Ministro 

João Otávio de Noronha, reconhecendo que, a despeito de ser originária a 

usucapião, os ônus e gravames constituídos pelo antigo proprietário, antes do início 

da posse pelo usucapiente, não seriam objeto de extinção125: 

 
Por outro lado, se não é razoável legitimar-se contra o usucapiente 
eventuais gravames feitos incidir sobre o imóvel por quem não mais detinha 
a sua titularidade, também não se faz plausível invalidar-se o ônus real 
anterior à posse ad usucapionem, porquanto constituído pelo legítimo 
proprietário do bem, no pleno exercício dos direitos inerentes à tal 
condição. Admitir-se o contrário, seria fazer tabula rasa dos princípios 
afetos ao direito de seqüela, informadores dos direitos reais de garantia, 
com graves e indesejáveis conseqüências no plano da segurança jurídica. 
(BRASIL, STJ, Recurso Especial 716.753/RS, 2010b, grifo nosso). 

 

 O acórdão se ampara na lição de Lenine Nequete (1954), para quem: 

 
estabelecida ao depois de iniciada a prescrição do imóvel, não prevalece a 
hipoteca, consumada a usucapião; e constituída antes, pode ela extinguir-se 
[...] nos mesmos prazos e nas mesmas condições estipuladas para a 
prescrição extintiva de direitos reais. (NEQUETE, 1954, p. 50). 

 

 Na decisão citada, o entendimento transcrito não fazia parte da 

fundamentação (obiter dictum), eis que a situação em julgamento era de hipoteca 

constituída após o início da posse do usucapiente, por quem titularizava apenas a 

propriedade formal.  

 Assim, falta ainda uma análise direta da questão pelo STJ, de forma que a 

Corte possa confrontar os efeitos da publicidade registral, decorrentes de atos 

                                            
125 O acórdão foi assim ementado: “DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. 

EFEITO EX TUNC. ÔNUS REAL. HIPOTECA CONSTITUÍDA NO CURSO DA POSSE AD 
USUCAPIONEM. NÃO-PREVALECIMENTO DO GRAVAME CONTRA O USUCAPIENTE. 
1.Consumada a prescrição aquisitiva, a titularidade do imóvel é concebida ao possuidor desde o 
início de sua posse, presentes os efeitos ex tunc da sentença declaratória, não havendo de 
prevalecer contra ele eventuais ônus constituídos, a partir de então, pelo anterior proprietário. 
2.Recurso especial não-conhecido.” (BRASIL, STJ, Recurso Especial 716.753/RS, 2010b). 
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inscritos que prescindem de exercício visível, e sua incompatibilidade com a posse 

ad usucapionem iniciada posteriormente. 

 Entende-se que a desvinculação entre o reconhecimento da propriedade por 

usucapião e o automático cancelamento de ônus deve ser feita, de modo que se 

atribua ao usucapiente a propriedade, respeitando os direitos que foram 

devidamente constituídos e publicizados, quando fizerem parte do contexto fático do 

novo direito. O cancelamento de ônus e gravames se apoia em fundamentação 

distinta e, embora possa ser reconhecido no mesmo processo que visa a usucapião, 

não é consequência lógica e inexorável da aquisição da propriedade. 

 Diante de todo o exposto, defende-se o respeito aos direitos e informações 

publicizadas pela inscrição, que dão concretude à boa-fé objetiva ao impor o dever 

de tornar públicas situações relativas a bem imóvel, assim como o ônus de consultar 

tais informações ao praticar negócios imobiliários. O registro irradia presunção de 

conhecimento, com oponibilidade erga omnes, o que leva a crer que tais dados 

passariam a integrar o contexto fático que compõe os elementos da usucapião.  

 Casos difíceis, contudo, sempre existirão e deverão ser analisados com base 

nos princípios e valores em conflito, conforme a peculiaridade da situação 

específica. Um exemplo foi o julgado pelo STJ, em acórdão relatado pela Ministra 

Nancy Andrighi, em que se discutia a prevalência entre um compromisso de compra 

e venda quitado e não registrado e uma carta de adjudicação extraída de processo 

de execução trabalhista, devidamente registrada. Do acórdão extraem-se os 

seguintes trechos: 

  
Na hipótese, deve-se verificar se a aquisição do imóvel pelo recorrido, por 
força da celebração de compromisso de compra e venda quitado anos antes 
da penhora efetivada na ação trabalhista, prevalece sobre a propriedade do 
recorrente, que adjudicou o bem em hasta pública, seguindo os ditames 
legais, à época em que, de acordo com o registro imobiliário, ele se 
encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus. [...]  
Está fora de dúvida que os recorridos agiram na mais absoluta boa-fé 
quando celebraram o compromisso de compra e venda do imóvel [...] tanto 
que, em nenhum momento, foi alegada sua má-fé; eles sempre exerceram a 
posse do bem. 
Observe-se que, se o imóvel em questão não mais pertencia [ao 
executado], quando da efetivação da penhora em sede da execução 
trabalhista, porque havia sido vendido aos recorridos, por meio de 
compromisso de venda e compra quitado em 1993/1994, mas não 
registrado na respectiva matrícula do imóvel, o recorrente não tinha 
como obter essa informação, salvo impugnação dos recorridos ou 
informação do antigo proprietário. Daí porque se concluir que o recorrente 
também agiu de boa-fé, ao seguir todos os trâmites legalmente previstos 
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para a aquisição da propriedade através da adjudicação do bem em hasta 
pública e registro do respectivo título no cartório de imóveis. 
Considerando que ambas as partes agiram de boa-fé, há que se fazer um 
juízo de ponderação a fim de se afirmar o direito de apenas uma delas à 
propriedade do imóvel em questão. 
[...] o fato é que, diante da existência do compromisso de compra e venda 
celebrado [...], que foi quitado anos antes da efetivação da penhora em 
sede da ação trabalhista [...], verifica-se a referida constrição sequer poderia 
ter sido realizada, quanto mais a alienação do bem em hasta pública com a 
consequente adjudicação pelo recorrente. Afinal, o imóvel, de fato, não 
pertencia mais ao devedor executado. 
Não se pretende aqui afastar a importância dos registros públicos, 
mitigando sua função legalmente estabelecida de atribuir a propriedade dos 
bens imóveis a determinada pessoa. A segurança jurídica que deles advém 
há que ser, ao contrário, exaltada e incentivada. Com efeito, todo esse 
imbróglio não teria ocorrido se o primeiro compromisso de venda e 
compra tivesse sido levado a registro na matrícula do imóvel pelos 
recorridos. 
Contudo, há que se ter em conta que, diante das peculiaridades da 
hipótese, não se afigura razoável afastar o direito dos recorridos sobre o 
bem, do qual são possuidores há aproximadamente 20 (anos), e que 
acreditavam ter adquirido por meio do compromisso de venda e compra que 
celebraram [...], somente para privilegiar a formalidade do registro 
imobiliário. (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.221.369/RS, 2013, grifo 
nosso). 

 

 Como se pode ver, a ministra deixou claro que se a promessa de compra e 

venda tivesse sido registrada o “imbróglio não teria ocorrido” e que, como a 

promessa não fora inscrita no Registro Imobiliário, o adjudicante “não tinha como 

obter esta informação.” Consignou que a segurança jurídica advinda dos registros 

públicos deve ser “exaltada e incentivada”, mas decidiu a questão a favor dos 

titulares da promessa de compra e venda não registrada, já que possuíam o bem há 

vinte anos (BRASIL, STJ, Recurso Especial 1.221.369/RS, 2013). 

 Assim, a decisão privilegiou quem deu causa à situação. Levar o título 

aquisitivo a registro, dando publicidade, é dever de conduta decorrente da boa-fé 

objetiva e atende aos interesses da coletividade, cuja inobservância deveria trazer 

reflexo negativo apenas ao adquirente desidioso.  

 Ainda que, em razão dos valores em conflito no caso concreto, se opte pelo 

direito à moradia, não deixa de estar configurado um ilícito funcional, podendo ser 

atribuído ao adquirente relapso o dever de indenizar pelos prejuízos que causou, tais 

como os custos dos atos processuais tornados sem efeito em razão de sua omissão. 

 O principal efeito do registro da promessa de compra e venda é a 

oponibilidade erga omnes, qualidade inexistente nos contratos não publicizados. A 

ampla e geral validade dada aos contratos ocultos, que possibilitam a utilização dos 

embargos de terceiro para impedir constrição do bem, deve ser repensada sob a 
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ótica da boa-fé objetiva, eticidade e socialidade, recentemente reforçada pelo 

princípio da concentração na matrícula. 

 Diante deste quadro, a usucapião deve ser vista, principalmente, como 

instituto que visa conferir a propriedade formal ao proprietário substancial. Tem 

como objetivo formar título atributivo de propriedade formal e sanar vícios do título, 

não tendo como efeito a desconstituição de ônus e gravames. 

 Tratando-se de processos judiciais, o pedido de cancelamento pode ser 

cumulado ao de usucapião, embora os fundamentos sejam diversos, devendo a 

relação processual se formar validamente, com a citação do titular do direito real. 

Porém, se o reconhecimento se der pela via extrajudicial, em razão do caráter 

consensual da atividade notarial e registral, o título será formado sem efeito 

liberatório de outros ônus e gravames publicizados, pois estes dependem de 

anuência do seu titular ou beneficiário para serem cancelados. 
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6 CONCLUSÃO  
 

 O presente trabalho buscou demonstrar que os institutos do Direito das 

Coisas precisam ser relidos à luz dos valores e princípios constitucionais, se 

adequando às necessidades do nosso tempo, dentro da realidade da nossa 

sociedade. 

 O direito de propriedade se apresenta com novos contornos após as 

sucessivas dimensões de direitos fundamentais, de modo que não pode ser visto 

apenas sob o aspecto individual, devendo levar em consideração o outro, a 

coletividade, o meio ambiente e o desenvolvimento da economia. 

 A transferência da propriedade imobiliária deve ser encarada sob o ponto de 

vista de um processo, como uma sequência de atos e negócios jurídicos que 

buscam a mutação da titularidade formal.  

 É necessário enxergar o duplo aspecto da propriedade, sob o ângulo da 

relação externa (propriedade formal) e interna (domínio ou propriedade dominial), 

para reconhecer que pode existir um direito autônomo e intermediário, entre a posse 

e a propriedade plena, cuja relação jurídica tem natureza real, mas com eficácia 

relativa, sem oponibilidade erga omnes. Assim, o único modo de se obter 

oponibilidade absoluta de um direito envolvendo imóvel é através da publicidade 

registral. 

 Dentro de uma realidade dinâmica e complexa, a socialidade impõe a 

publicização dos atos relativos à propriedade imobiliária como padrão de conduta, 

materializando a boa-fé objetiva, o respeito ao próximo, a prevenção de conflitos, 

gerando confiança na informação registral, de modo que a segurança das relações 

econômicas possa ser maximizada e repercuta de forma positiva em toda a 

coletividade. 

 Conceitos ultrapassados envolvendo a usucapião precisam ser arejados pelos 

novos valores, viabilizando que seja extraído o máximo de efetividade do instituto.  

 As situações de informalidade, frutos de falhas ou vícios no processo de 

modificação da propriedade imobiliária, quando estabilizadas em razão do 

transcurso do tempo, devem ser absorvidas pelo sistema formal. Nesse sentido, o 

instituto da usucapião é o principal mecanismo existente no ordenamento jurídico 

para possibilitar a consolidação do direito real de propriedade na pessoa que exerce 

o direito dominial, buscando atender ao ‘direito ao direito de propriedade formal’. 
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 A usucapião deve ser entendida como instrumento de pacificação social, que 

sana vícios, reconhece o exercício pacífico de um direito no tempo e gera título apto 

a promover a mutação da titularidade formal, de modo que o domínio ganhe eficácia 

absoluta, com oponibilidade erga omnes. 

 Os critérios ainda aplicados para classificar as formas de aquisição da 

propriedade, entre originárias e derivadas, não se mostram produtivos e causam 

distorção quanto aos efeitos produzidos pela usucapião. Assim, torna-se imperioso 

migrar para uma nova metodologia, baseada nos elementos que compõem o suporte 

fático da usucapião, dotada de maior utilidade ao auxiliar na definição do tipo de 

conteúdo que o direito adquirido terá. Partindo da visão da aquisição como um 

processo, será derivada a usucapião que decorrer de atos jurídicos que tomarem 

como referência a situação jurídica de propriedade formal anterior, ao passo que 

será originário o direito que não levar em consideração a relação jurídica anterior de 

propriedade. 

 Primordial, ainda, entender que mesmo quando o direito constituído for 

originário, o seu conteúdo poderá ser o mesmo do direito anterior, em razão dos 

elementos fáticos que o conformarem. Assim, fez-se necessário diferenciar que a 

posse pode existir em três dimensões (contratual, real e fática), conforme a natureza 

do ato que a legitima. Sendo a posse elemento essencial para concretização da 

usucapião, o direito adquirido será por ela delineado, o que por sua vez é 

conformado pelo ato ou título que a legitima. 

 Desvincular da originalidade da aquisição por usucapião o efeito liberatório 

que cancela todos os ônus e gravames incidentes sobre o bem é de suma 

importância para possibilitar que o instituto seja aplicado em conformidade com os 

valores éticos, econômicos, sociais e ambientais, e não se torne instrumento de 

fraude e simulações. 

 A possibilidade de a usucapião ser reconhecida pela via extrajudicial, de 

forma célere e efetiva, consolida um movimento de regularização da propriedade 

imobiliária, de modo que o direito de propriedade formal possa ser alcançado, 

proporcionando um sentimento de dignidade no ocupante titulado, gerando capital 

ativo com grande valor econômico e produzindo cada vez mais confiança nas 

informações registrais.  

 O instituto da usucapião deve ser reinterpretado e adaptado à realidade atual 

para possibilitar que situações de informalidade possam ser absorvidas pelo sistema 
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oficial, permitindo que as propriedades dominial e formal se consolidem e fortaleçam 

a confiança gerada pela publicidade registral, tornando-se um capital ativo que 

atenda aos interesses individuais e coletivos.  
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