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1. Introdução 

 

Como é sabido, em nosso ordenamento jurídico a 

propriedade de bens imóveis só se torna efetiva após o registro no 

competente Cartório de Registro de Imóveis. Isso significa dizer que, 

uma vez adquirido um imóvel, a que título for (compra e venda, 

doação, permuta, adjudicação judicial, herança, dação em 

pagamento, usucapião etc.), o novo titular só se torna efetivamente 

proprietário após o efetivo registro em cartório. É a máxima, que 

inclusive chegou a ser usada em campanha publicitária pelos órgãos 

registradores, de que quem não registra não é dono. 

Já quanto aos bens móveis, ainda que a transferência da 

propriedade se dê pela simples tradição (entrega da coisa), é sabido 

que bens como veículos também dependem de registro junto aos 

órgãos competentes. Veículos automotivos terrestres devem ser 

registrados no DETRAN do respectivo Estado, embarcações devem 

obrigatoriamente ser registradas junto a um órgão da Marinha 

(Capitania, Agência ou Delegacia), aeronaves precisam de registro na 

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e assim por diante. 

Posto de outra forma, isso significa dizer que, para a 

grande maioria dos bens de valor, o pleno exercício da propriedade 

depende de algum tipo de registro em órgão competente. 

Ocorre que, como exposto no início deste artigo, por vezes 



 

 

 

esse registro se torna muito difícil ou até mesmo impossível. São 

inúmeros os exemplos que podem ser dados. 

Pode-se pensar na compra e venda de um veículo em que 

o vendedor tenha assinado o Certificado de Registro de Veículo (CRV, 

vulgarmente chamado documento de transferência) com firma 

reconhecida por semelhança. Ao tentar registrar a transferência junto 

ao DETRAN estadual, o comprador descobre que o órgão exige o 

reconhecimento da assinatura por autenticidade (verdadeiro). 

Entretanto, o vendedor mudou de país, tornando extremamente difícil 

a obtenção de nova assinatura e a consequente regularização da 

propriedade. 

Imagine-se também o caso de um imóvel comprado de 

uma pessoa jurídica que não tenha qualquer pendência no momento 

da venda, mediante celebração de contrato particular. O comprador, 

por um motivo qualquer, deixou transcorrer anos sem levar a registro. 

Anos depois, ao tentar regularizar a questão e lavrar a competente 

escritura pública que permita o registro e a transferência de 

propriedade, verifica-se que a situação da empresa vendedora mudou 

significativamente, de forma que naquele momento ela não mais 

possui as Certidões Negativas de Débitos necessárias para o registro. 

Ou pior, a empresa está em estado falimentar ou até mesmo já foi 

extinta. 

A estes dois exemplos vários outros poderiam 

acrescentados1, como o imóvel invadido e a inexistência de negócio 

 
1 Para um exame detalhado de cada um dos exemplos listados, recomenda-se a 

leitura do seguinte artigo, disponível online: AMARAL ARANTES BOCZAR, Ana 
Clara; BOLIVAR MOREIRA CHAGAS, Daniela; FRANCO MACULAN 
ASSUMPÇÃO, Letícia. Usucapião extrajudicial: a necessidade de 
comprovação de óbice para a transferência da propriedade pelos meios 



 

 

 

jurídico com o proprietário anterior, a não localização do alienante, a 

extinção irregular da pessoa jurídica que alienou o imóvel, imóvel 

localizado em loteamento irregular ou clandestino, a recusa em 

realizar o inventário por parte dos herdeiros do alienante, a 

necessidade de inventários sucessivos que levam à excessiva 

onerosidade ou imóvel inferior ao módulo urbano ou rural2. 

O fato é que existem diversas situações nas quais a 

pessoa é a legítima possuidora de um bem, adquirido de boa-fé e de 

forma absolutamente lícita, porém por algum motivo qualquer não 

consegue realizar o efetivo registro de propriedade. 

A questão que então se coloca é a seguinte: pode a ação 

de usucapião ser empregada para resolver esta situação? 

É a resposta a esta questão que se pretende discutir. 

 

 

2. Etimologia e gênero 

 

Como breve comentário inicial, vale tratar da questão do 

gênero da palavra usucapião, se masculino ou feminino. Adianta-se 

que não há consenso sobre o assunto. 

Em latim, a palavra usucapio vem da união do substantivo 

usus (uso) e do verbo capere (tomar, capturar). Sendo capio a 

 

comuns. Disponível em <www.notariado.org.br>. Acesso em 16/10/2019. 

2 Em relação à usucapião de imóvel com metragem inferior ao módulo urbano ou 
rural, importante apontar que a matéria será julgada pelo Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1667843), cuja controvérsia 
está assim delimitada: “Definir se o reconhecimento da usucapião 
extraordinária, mediante o preenchimento de seus requisitos específicos, pode 
ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo 
estabelecido em lei municipal.” 



 

 

 

conjugação na primeira pessoa do singular deste verbo, a palavra 

usucapio tem o sentido de “eu tomo pelo uso”. Vale notar que, em 

latim, usucapio tem o gênero feminino. 

Já em português, embora usucapião venha diretamente 

do latim usucapio, a questão do gênero é mais complexa.  

A busca em dicionários não traz resultados conclusivos. 

Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira atribui à palavra o gênero 

feminino, enquanto que no Larousse o vocábulo aparece como 

masculino. Já no Michaelis e no Mirador a palavra aparece como 

tendo ambos os gêneros. 

Entre os juristas tampouco há consenso. Enquanto Pontes 

de Miranda usa o feminino, Washington de Barros Monteiro e 

Theotonio Negrão empregam a palavra no masculino. 

Nem mesmo na legislação a controvérsia tem resposta 

conclusiva. O projeto que antecedeu o Código Civil de 1916 usava o 

feminino, mas o Código em si optou pela grafia no masculino. Já o 

atual Código Civil retomou a flexão no feminino. 

Consultando o repositório oficial de nosso vernáculo, o 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) da Academia 

Brasileira de Letras, constata-se que a palavra admite ambos os 

gêneros3. Portanto, seja pela norma que rege nosso idioma (o VOLP), 

seja pelo uso amplamente difundido, é possível afirmar que tanto a 

usucapião quanto o usucapião estão corretos. 

Isso posto, no presente artigo será empregado 

exclusivamente o gênero feminino, em respeito à palavra original em 

latim, adotando-se aqui o mesmo entendimento de Eliasar Rosa: 

 
3 Vide http://www.academia.org.br, consulta em 15/10/2019. 

http://www.academia.org.br/


 

 

 

 

"Feminina em fonte nativa, feminina nos idiomas que a adotaram, 

não há motivo plausível para que essa relíquia do direito romano 

deserte de sua primitiva condição, transmigrando para o gênero 

masculino apenas em Português".4 

 

Feita esta breve incursão etimológica e gramatical, 

prossegue-se com a discussão. 

 

 

3. Usucapião. Origem e conceito. 

 

A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade 

pela posse prolongada5, podendo ter como objeto bens móveis, 

imóveis ou até mesmo direitos reais (por exemplo, as servidões). 

Trata-se de um mecanismo encontrado pelo legislador 

para regularizar uma situação de fato, de forma a permitir àquele que 

estiver na posse de um bem por longo período de tempo, desde que 

cumpridos alguns requisitos, que passe a ter não apenas a posse, mas 

também a propriedade. 

Como boa parte dos atuais institutos jurídicos envolvendo 

posse e propriedade, a usucapião tem sua origem no Direito Romano, 

mais especificamente na Lei das XII Tábuas (Lex Duodecim 

Tabularum), que dava ao cidadão romano o direito de aquisição da 

 
4 ROSA, Eliasar. Os Erros Mais Comuns nas Petições. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria Freitas Bastos S/A, 1993. p. 139. Vale ressaltar que o mesmo autor, 
entretanto, reconhece que o VOLP vigente à época adotava apenas o gênero 
masculino 

5 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro: Edição histórica, 1950. V. III 



 

 

 

propriedade de bens, desde que comprovada sua posse pelo prazo 

de um ou dois anos. 

Conforme reconstituição feita pelo historiador Denis 

Godefroy6, esta seria7 a redação da quinta alínea da Tábua Sexta: 

 

TÁBUA SEXTA 

Do direito de propriedade e da posse 

(...) 

5. As terras serão adquiridas por usucapião depois de dois anos de 

posse, as coisas móveis depois de um ano. 

 

Assim, vê-se que na sua origem romana já estavam postos 

todos os elementos que constituem a usucapião e que perduram até 

hoje: o exercício da posse durante determinado lapso de tempo que 

culmina com a aquisição da propriedade. 

Em sua origem romana, a usucapião tinha como objetivo 

convalidar vícios de legitimação. Não era vista primordialmente como 

uma forma de aquisição de propriedade, mas sim como um 

mecanismo que permitia ao cidadão, possuidor de boa-fé, regularizar 

sua situação jurídica e adquirir formalmente a propriedade de algo que 

já possuía no plano fático, sobretudo quando de outra forma lhe seria 

muito difícil ou até mesmo impossível cumprir todas as formalidades 

exigidas para a transmissão de bens. 

O instituto da usucapião sofreu inúmeras modificações ao 

longo dos séculos, em especial com a criação de diversos cenários 

 
6 SEGURADO, Milton Duarte – Introdução ao Direito Romano, 1ª edição, 2002, 

Ed. Jurídica Mizuno 

7 Diz-se “seria” pois o texto original da Lex Duodecim Tabularum foi perdido, 
sendo que o que temos hoje são compilações feitas a partir de um resgate 
histórico de fragmentos e citações de terceiros. 



 

 

 

que ensejam prazos e requisitos distintos – como, por exemplo, a 

exigência de título e boa-fé em determinados tipos de usucapião. 

Entretanto, em sua essência, que é a aquisição da propriedade pela 

posse ao longo do tempo, a usucapião mantém-se praticamente 

intocada desde a Lei das XII Tábuas. 

No direito brasileiro, a usucapião foi formalmente 

incorporada ao ordenamento jurídico no Código Civil de 1916, mais 

especificamente no artigo 530: 

 

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel: 

(...) 

III - Pelo usucapião. 

 

No Código Civil atualmente vigente, a matéria se encontra 

regulada a partir do art. 1.238, como se  

 

 

4. Requisitos legais 

 

O caput do artigo 1.238 do Código Civil de 2002 

estabelece os requisitos para que se configure a aquisição da 

propriedade imóvel por usucapião: 

 

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. 

 

Já para bens móveis, assim dispõe o Código: 

 

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e 



 

 

 

incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, 

adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, 

produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. 

 

Vê-se, portanto, que em todos os casos são dois os 

requisitos para a usucapião: a posse e o lapso de tempo. 

Além do prazo geral de 15 anos para bens imóveis, a 

legislação civil prevê diversos outros prazos para a usucapião em 

situações específicas, como no caso de estabelecimento de moradia 

habitual (10 anos), área rural produtiva não superior a cinquenta 

hectares (5 anos) ou, ainda, posse com justo título e boa-fé (10 anos). 

Qualquer que seja o prazo, entretanto, sempre haverá a 

necessidade do decurso de um lapso temporal mínimo para que se 

possa configurar a aquisição pela via da usucapião. Por este motivo, 

por vezes a usucapião também é chamada de prescrição aquisitiva. 

Isso porque a prescrição em geral consiste na perda de um direito8 em 

função do decurso do tempo; já a usucapião seria a aquisição de um 

direito (no caso, a propriedade) em função do decurso do tempo. 

Já quanto ao requisito da posse, esta não pode ser 

simples. Veja-se que a lei fala em “possuir como seu”. Ou seja, a 

posse exercida deve ser qualificada, no sentido de que não é qualquer 

posse que dá ensejo à usucapião, mas sim uma posse exercida como 

se o possuidor fosse o dono da coisa – é o chamado animus domini, 

a intenção de agir como dono. 

 
8 Tecnicamente, não é o direito em si que se extingue (a isso se chama decadência 

e não prescrição), mas tão somente o direito de ação, ou seja, a faculdade de 
perseguir em juízo aquele direito. A distinção pode parecer sutil mas é bastante 
importante. Entretanto, não está no escopo deste artigo tal discussão. 



 

 

 

Sobre a necessidade de animus domini nas ações de 

usucapião leciona Orlando Gomes:  

 

A posse que conduz à Usucapião, deve ser exercida com animus 

domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente. a) O 

animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a 

possibilidade de Usucapião dos fâmulos da posse. (...) Necessário, 

por conseguinte, que o possuidor exerça a posse com animus 

domini. Se há obstáculo objetivo a que possua com esse animus, 

não pode adquirir a propriedade por usucapião. (...) Por fim, é 

preciso que a intenção de possuir como dono exista desde o 

momento em que o prescribente se apossa do bem.9 

 

O animus domini é um requisito fundamental para a 

usucapião. Há situações em que a pessoa tem a posse, de forma 

mansa e pacífica, sem qualquer oposição e por longo período de 

tempo, e mesmo assim não tem direito a usucapir o bem. 

Os dois casos clássicos que ilustram esta situação são o 

comodato e a locação. Veja o que diz a doutrina sobre o assunto: 

 

Posse exercida em comodato. Prescrição aquisitiva. 

Reconhecido o comodato, não há que se cuidar de prescrição 

aquisitiva, ainda que tivesse decorrido o prazo suficiente, pois para 

 
9 GOMES, 1996, p. 166 apud Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro in: 

Ementa: Apelação Cível - Usucapião Extraordinário – Atos de mera tolerância 
- Não Configuração da Posse. - Ausência de Comprovação do Ânimo de Dono 
e do Lapso Temporal - Não-Reconhecimento - Recurso Improvido - Sentença 
Mantida. 1) A aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva reclama a 
conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, o tempo e a 
coisa hábil. Os três requisitos se somam para que seja alcançada a pretensão 
do usucapião extraordinário; ausente qualquer deles, a pretensão torna-se 
inalcançável. 2) Restando demonstrado nos autos que a posse dos apelantes 
sobre o imóvel deriva de atos de tolerância do proprietário ou possuidor, não há 
como se falar em possibilidade jurídica do pedido. 3- Recurso Improvido. 
(Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Terceira Câmara Cível/ 
Apelação Cível nº. 35970111437/ Rel. Desembargador Raimundo Siqueira 
Ribeiro/ Data de Julgamento: 24.08.2010/ Data da Publicação no Diário: 
20.09.2010) 



 

 

 

tanto não é hábil a posse direta exercida pelo comodatário 

(RT586/133)10 

 

Insta verificar que os atos de mera tolerância não induzem a essa 

posse. Por isso não é possível alegar usucapião na vigência de um 

contrato em que a posse é transmitida, caso da locação e do 

comodato, por exemplo.[...] a) Posse com intenção de dono (animus 

domini) – entra em cena o conceito de posse de Savigny, que tem 

como conteúdo (domínio fático) e o animus domini (intenção de 

dono). Essa intenção de dono não está presente, em regra, em 

casos envolvendo vigência de contratos, como nas hipóteses de 

locação, comodato e depósito.11 

 

Desta forma, independente do lapso temporal em que 

alguém se encontra na posse de um bem, se esta posse tiver origem 

em um contrato de comodato ou de locação, a real manifestação de 

vontade existente é a de atuar como comodatária ou locatária, jamais 

como dona ou proprietária. Em outras palavras, a pessoa não “possui 

como seu”, não fazendo jus à prescrição aquisitiva. 

De todo o exposto, verifica-se que os requisitos para a 

usucapião são a posse e o lapso de tempo, devendo aquela ser 

exercida de forma mansa, pacifica, contínua e com animus domini 12. 

Feitos os esclarecimentos sobre o instituto da usucapião 

em si, passa-se à análise de como o instituo pode ser usado para, 

muito além de adquirir propriedade, regularizar situações fáticas. 

 

 
10 NERY JUNIOR, Nelson. CÓDIGO CIVIL COMENTADO. Nelson Nery Junior, 

Rosa Maria de Andrade Nery. 10.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 1.157. 

11 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 8.ed.,São Paulo: 
Método, 2018, pp. 1072-1073.  

12 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20ª ed. atualizada por Luiz Edson Fachin. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 182. 



 

 

 

 

5. Da ação de usucapião como medida excepcional de 

regularização da propriedade 

 

Retomando o exposto na introdução, existem diversas 

situações nas quais a pessoa é a legítima possuidora de um bem, 

adquirido de boa-fé e de forma absolutamente lícita, porém por algum 

motivo qualquer não consegue realizar o efetivo registro de 

propriedade. 

Diante desta constatação, indagou-se: pode a ação de 

usucapião ser empregada para resolver esta situação? 

De forma geral, doutrina e jurisprudência entendem que 

sim. Entretanto, há divergências significativas quanto aos requisitos 

necessários para tanto, sendo que identificamos ao menos três linhas 

gerais de pensamento. 

Passa-se então a tecer breves comentários sobre cada 

uma destas correntes. 

 

 

5.1. Usucapião como ultima ratio 

 

Na primeira corrente de pensamento identificada, a ação 

de usucapião só pode ser empregada para a regularização da 

propriedade quando todas as demais tentativas pelas vias 

administrativas estiverem esgotadas. 

Esta corrente tem seu fundamento em um dos princípios 

basilares do direito, que é o interesse processual, também chamado 

de interesse de agir. 



 

 

 

Embora este interesse costume ser conceituado como a 

utilidade que o provimento jurisdicional possa trazer ao demandante, 

não se pode ignorar que em realidade ele está consubstanciado em 

um verdadeiro binômio: interesse-necessidade. 

Posto de outra forma, não basta que a demanda judicial 

seja capaz de tutelar o direito pleiteado (interesse), é preciso também 

demonstrar que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, 

a pretensão não poderia ser satisfeita (necessidade). 

Sem a presença tanto do interesse propriamente dito 

quanto da necessidade, não haveria interesse processual. Sobre o 

assunto, veja-se a lição de Humberto Theodoro Júnior: 

 

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como 

adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que 

nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não 

fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita 

uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: 

o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano 

jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação.13  

 

Sob este prisma, o fato de a ação de usucapião poder ter 

como resultado prático a regularização da propriedade certamente 

atende ao interesse do jurisdicionado. Entretanto, enquanto não 

demonstrado que não haveria qualquer outra alternativa que não o 

processo judicial, não se cumpre o requisito da necessidade. 

 
13 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 

ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 55-56. 



 

 

 

Assim, tratando-se de pedido de usucapião, o 

esgotamento das vias administrativas seria um requisito para 

demonstrar a necessidade do provimento jurisdicional, sem o qual o 

processo deverá ser extinto por falta de interesse de agir. 

 É este o entendimento esposado no julgado abaixo: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE 

COMPRA E VENDA - IMÓVEL REGISTRADO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. - O acionamento da 

máquina judiciária deve compreender a necessidade da 

prestação jurisdicional, bem como a efetiva utilidade, ou seja, a 

busca da solução de conflitos que não podem ser resolvidos de outra 

forma. - O instituto da usucapião constitui forma originária de 

aquisição, tendo por finalidade a regularização do imóvel que, por 

algum motivo, resta obstada na via administrativa, impossibilitando 

o legítimo possuidor de obter o registro. - Adquirido o imóvel por meio 

de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e 

ausente a prova de qualquer irregularidade ou de óbices 

encontrados para efetuar a transferência, inexiste interesse 

processual em demandar a ação de usucapião.  

(TJ-MG. Apelação Cível 1.0142.17.000329-7/001. Relator Sérgio 

André da Fonseca Xavier. Julgamento: 19/02/2019) 

 

Portanto, para esta primeira corrente, a ação de usucapião 

pode ser empregada para a regularização da propriedade, mas 

apenas quando esgotadas as tentativas pela via administrativa. 

Vale ressaltar que esta linha é francamente minoritária, 

tendo em vista sua exigência um tanto quanto drástica. 

 

 

5.2. Usucapião como mera faculdade 

 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10142170003297001


 

 

 

Em oposição direta à corrente anterior, uma segunda linha 

de pensamento entende que basta o cumprimento dos requisitos da 

usucapião, sem qualquer necessidade de se esgotar a questão pelas 

vias administrativas. 

Esta corrente tem como fundamento o princípio 

constitucional da legalidade, insculpido no art. 5º, II da Carta Magna: 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei.” 

Segundo este raciocínio, a legislação que trata de 

usucapião estabelece alguns requisitos básicos (posse e lapso 

temporal, como visto em tópico anterior), sem qualquer menção a 

tentativas de regularização por via administrativa. Tivesse o legislador 

a intenção de estabelecer condições adicionais, como o esgotamento 

da via administrativa, teria de alguma forma inserido o assunto em lei. 

Ora, se a lei não impõe esta condição, não caberia ao Poder Judiciário 

fazê-lo. 

Portanto, para esta corrente, desde que atendidos todos 

os requisitos da usucapio (posse mansa, pacifica, contínua e com 

animus domini exercida por determinado lapso de tempo), não há 

qualquer óbice a que a medida seja empregada, independentemente 

do esgotamento da questão pelas vias administrativas. É o que se 

depreende do julgado a seguir: 

 

“USUCAPIÃO. Indeferimento da inicial. Falta de interesse de agir. 

Inocorrência. Inexistência de óbice legal à pretensão dos 

autores. Desnecessidade de esgotamento da questão na via 

administrativa. Ajuizamento da demanda justificado pelo intuito de 

verem regularizada a área do bem que adquiriram por escritura 

pública, título cujo registro no CRI vem encontrando dificuldades. 

Evidenciado o interesse de agir dos autores. Recurso provido para 



 

 

 

afastar o Decreto de extinção, prosseguindo-se no feito, como de 

direito.” (TJSP; APL 0001410-81.2009.8.26.0486; Ac. 5688040; 

Quatá; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. De Santi 

Ribeiro; Julg. 14/02/2012; DJESP 01/03/2012; sem grifos no original) 

 

Vale apontar que esta corrente também é claramente 

minoritária, posto que o uso indiscriminado da ação de usucapião, sem 

qualquer restrição, pode servir para acobertar fraudes, como se verá 

no tópico a seguir. 

 

 

5.3. Necessidade de demonstração de justa causa com o fito de 

se evitar fraudes ou abusos. 

 

A terceira e última corrente identificada, que por sinal é o 

posicionamento majoritário largamente adotado em nossos tribunais, 

é uma versão mitigada da primeira. 

Para esta corrente, faz-se igualmente necessária a 

presença do interesse de agir. Nesse sentido, ela se afasta da 

segunda teoria, rechaçando a ideia de que bastaria o cumprimento 

dos requisitos legais (posse e tempo). 

Entretanto, contrariamente à primeira corrente, não seria 

necessário demonstrar o esgotamento das vias administrativas, 

bastando a comprovação de que algum óbice existiu. 

Veja-se um julgado exemplificativo deste raciocínio: 

 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DO LEGÍTIMO DONO, CEDIDO AOS 

AUTORES. OBSTÁCULOS JUDICIAIS E LEGAIS DE DIFÍCIL E 

INCERTA SOLUÇÃO PARA OBTENÇÃO DA ESCRITURA E 



 

 

 

REGISTRO DA AQUISIÇÃO. INTERESSE DE AGIR VIA 

USUCAPIÃO. PRESENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. 

CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. O interesse de agir consiste 

em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional pretendida. 

O possuidor do imóvel, a quem foi cedido contrato particular de 

promessa de compra e venda do legítimo dono, que encontra 

obstáculos judiciais e legais de difícil e incerta solução para obtenção 

da escritura e do registro do referido imóvel possui interesse de agir 

para buscar a aquisição da propriedade via usucapião. -Recurso 

conhecido e provido. Sentença terminativa cassada.” (TJMG; APCV 

1.0470.14.002323-0/001; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 

05/03/2015; DJEMG 17/03/2015) 

 

Note que o julgado fala em “obstáculos de difícil e incerta 

solução”, e não em esgotamento completo da via administrativa. 

Para entender a diferença, é preciso apontar que a 

preocupação aqui é distinta. A necessidade de demonstração do 

interesse de agir existe aqui não como um requisito processual 

(embora certamente também tenha este intuito), mas sobretudo como 

forme de evitar que a ação de usucapião seja empregada de forma 

abusiva ou até mesmo fraudulenta. 

Isso porque nas formas derivadas de aquisição de 

propriedade (em que a propriedade é transferida de um titular para 

outro), há tributos a serem recolhidos. No caso de compra e venda, o 

imposto é o ITBI, enquanto que nas doações e transmissões por 

herança é o ITCMD. Como ambos estes tributos são calculados com 

base em um percentual do valor do bem, os valores envolvidos podem 

ser significativos. 

Isso pode levar o adquirente a tentar usar a ação de 

usucapião como forma de burlar o sistema e deixar de pagar o imposto 

devido. Isso porque, sendo a usucapião uma forma originária de 

aquisição de propriedade, não há tributos de transmissão a serem 



 

 

 

recolhidos. 

Outro possível abuso existe quando o bem em questão 

possui algum gravame, como por exemplo um imóvel recebido por 

doação ou herança com cláusula de inalienabilidade. 

Novamente, o raciocínio da fraude é o mesmo do caso do 

imposto. Caso fosse seguido o caminho regular (registro da escritura 

de doação ou do formal de partilha), o bem se transmitiria gravado 

com a cláusula. Em caso usucapião, por se tratar de aquisição 

originária, o bem é recebido “limpo”, sem o gravame. 

Há outras fraudes e abusos possíveis, mas em todos eles 

o princípio é o mesmo: o novo proprietário possui toda a 

documentação necessária para efetuar o registro da propriedade em 

seu nome, porém opta pela via da usucapião com o intuito de escapar 

de alguma obrigação (imposto, gravame etc.). 

Por óbvio, isto deve ser coibido. A ação de usucapião tem 

sua legítima razão de ser, não podendo ser empregada com tal desvio 

de finalidade. 

É nesse sentido que essa terceira corrente de pensamento 

admite o uso da usucapião como forma de regularizar a propriedade 

desde que exista a comprovação de uma justa causa, ou seja, desde 

que fique comprovada a dificuldade ou mesmo impossibilidade de se 

efetuar o registro pelas vias usuais. 

Veja-se o que diz o Provimento nº 65, do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, que, ainda que trate da usucapião 

extrajudicial, esclarece muito bem a exigência de comprovação da 

existência de um óbice para a transferência da propriedade pelos 

meios comuns: 

 



 

 

 

Art. 13, 2º Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice à 

correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião 

como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e 

registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes 

sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o 

requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração 

falsa na referida justificação configurará crime de falsidade, sujeito 

às penas da lei. 

 

Em resumo, a usucapião não substitui as formas 

ordinárias de transferência de propriedade, devendo ser empregada 

como meio excepcional de regularização de propriedade, sempre 

acompanhada de uma justa causa, evitando-se assim a evasão fiscal 

ou outras formas de fraudes e abusos. 

 

 

6. Considerações finais 

 

Analisado rapidamente o instituto, constatou-se que é 

perfeitamente possível empregar a usucapião não apenas como forma 

originária de aquisição da propriedade, mas também como forma de 

sanar os vícios que porventura possam macular a propriedade. 

Retoma-se, assim, as origens romanas do instituto: 

 

“Desde as fontes romanas, a usucapião é modo não só de adquirir 

a propriedade, mas também de sanar os vícios de propriedade ou 

outros direitos reais adquiridos a título derivado. Em termos diversos, 

constitui eficaz instrumento de consertar o domínio derivado 

imperfeito”.14 

 

Há basicamente três linhas de pensamento sobre a forma 

 
14 NEQUETE, Lenine. Da prescrição aquisitiva. Porto Alegre: Sulina, 1954. p. 21 



 

 

 

de utilização da usucapião para tanto. 

Na visão mais restritiva, seu uso só é possível quando 

completamente esgotada a via administrativa. 

Na visão mais permissiva, não há qualquer vínculo com a 

via administrativa, bastando que estejam presentes os requisitos 

usuais (posse mansa, pacifica, contínua e com animus domini 

exercida por determinado lapso de tempo). 

Entretanto, a visão que predomina em nosso sistema é um 

ponto intermediário, no qual se faz necessária a presença de uma 

justa causa, assim entendida como a existência de um óbice à 

regularização pelas vias usuais (embora não seja necessário seu 

esgotamento), como forma de garantir que a usucapião seja 

empregada  como ela de fato foi concebida, e não como forma de 

cometer evasão fiscal, fraudes e abusos. 

 


