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“O fim do Direito é a paz; o meio de atingi-lo, 

a luta. O Direito não é uma simples ideia, é 

força viva. Por isso a justiça sustenta, em uma 

das mãos, a balança, com que pesa o Direito, 

enquanto na outra segura a espada, por meio da 

qual se defende. A espada sem a balança é a 

força bruta, a balança sem a espada é a 

impotência do Direito. Uma completa a outra. 

O verdadeiro Estado de Direito só pode existir 

quando a justiça brandir a espada com a mesma 

habilidade com que manipula a balança”. 

(Rudolf von Ihering) 
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RESUMO 

 

Os conflitos urbanos existentes nas periferias das grandes cidades – resultado de um processo 

de urbanização desordenado, caótico e excludente – demonstram que uma parcela expressiva 

da população brasileira não possui acesso a uma moradia digna e justa, que atenda às suas 

necessidades mais básicas e elementares. A presente pesquisa busca analisar a usucapião urbana 

de bens imóveis enquanto instrumento essencial para a regularização habitacional nos espaços 

urbanos, destacando-se, sobretudo, a sua importância no processo de democratização do acesso 

à moradia. Para tanto, a metodologia utilizada consistirá em uma análise bibliográfica sobre as 

disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria. Assim, serão analisados o 

conceito de moradia e a sua evolução histórica, bem como o instituto da posse e a sua função 

social. Ademais, destacar-se-á a usucapião de bens imóveis e suas diversas modalidades 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro, à luz do Código Civil de 2002 e da Constituição 

Federal de 1988. Por fim, analisar-se-á a usucapião especial urbana prevista no Estatuto da 

Cidade, sobretudo em sua modalidade coletiva, e como esse instituto pode ser utilizado para 

facilitar o processo de urbanização nas periferias das grandes cidades e, principalmente, para 

democratizar o acesso à moradia para famílias de baixa renda.  

 

Palavras-chave: Direito à moradia. Função social da posse. Usucapião. Constituição Federal. 

Estatuto da Cidade.   
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ABSTRACT 

 

The urban conflicts in the outskirts of the big cities – the result of a disorderly, chaotic and 

excluding urbanization process – demonstrate that an expressive part of the Brazilian population 

does not have access to a decent and fair housing that meets their most basic and essential needs. 

The present research seeks to analyze the adverse possession as an essential instrument for the 

regulation of housing in urban spaces, and especially its importance in the process of 

democratization of access to housing. The methodology used will consist of a bibliographical 

analysis on the legal, doctrinal and jurisprudential provisions on the matter. Therefore, the 

concept of housing and its historical evolution will be analyzed, as well as the institute of 

possession and its social function. In addition, the adverse possession and its various modalities 

will be analyzed from the perspective of the Civil Code of 2002 and the Federal Constitution 

of 1988. Finally, the special adverse possession contemplated in the City Statue Law will be 

analyzed, especially in its collective modality, and how this institute can be used to facilitate 

the urbanization process in the outskirts of the big cities and, mainly, to democratize the access 

to housing for low income families. 

 

Keywords: Right to housing. Social function of possession. Adverse possession. Federal 

Constitution. City Statue Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, enquanto ser vivo dotado de emoções e de racionalidade, sempre 

necessitou de um lugar para descansar e organizar os seus pensamentos. De forma primitiva, o 

homem costumava repousar no local mais próximo de sua caça, a fim de facilitar a busca por 

mantimentos no dia seguinte. Contudo, com o surgimento da agricultura e da criação de gado, 

o homem precisou construir um novo local para se proteger das adversidades do ambiente, o 

que ocasionou o surgimento das primeiras moradias, espaços nos quais o homem finalmente 

pôde se fixar, de modo definitiva, preservando a sua intimidade e as suas tradições culturais. 

A moradia, em seu aspecto formal, mostra-se como o local em que o homem exerce 

o seu ânimo de existência. É o espaço pelo qual o homem deseja construir relações com seus 

semelhantes, estabelecendo laços de afetividade e perpetuando as suas tradições ao longo do 

tempo. Em seu aspecto material, a moradia apresenta-se como meio de proteção face às 

adversidades da natureza. Garante, pois, que o homem possa descansar ao fim de um árduo dia 

de trabalho, assegurando-lhe o repouso necessário para recuperar as suas energias. 

No Brasil, a moradia foi, por muitos anos, negligenciada pelo Poder Público. Sob 

uma ótica patrimonialista, o direito brasileiro preocupava-se apenas com a titularidade formal 

do bem imóvel, não exigindo, pois, por parte do proprietário uma destinação específica, tendo 

o direito de propriedade um caráter quase absoluto perante a coletividade e o Estado. Apenas 

com a Constituição Federal de 1988 é que a moradia passa ser reconhecida como um direito 

social, sendo essencial para a efetivação da política urbana nos municípios brasileiros. 

Assim, para solucionar os problemas habitacionais existentes nos centros urbanos, 

o legislador constitucional estabeleceu novos mecanismos que possibilitassem a regularização 

habitacional de núcleos urbanos informais, democratizando o acesso à moradia e assegurando 

aos moradores carentes um mínimo existencial para a sua sobrevivência. Instrumentos como a 

desapropriação de bens imóveis e o plano diretor dos municípios mostraram-se verdadeiros 

avanços na questão habitacional no país, favorecendo, desse modo, o desenvolvimento urbano 

das cidades.  

Nesse contexto, a usucapião de bens imóveis, que, até então, era voltada para a 

simples aquisição da propriedade, passou a ter novas características, mais condizentes com os 

princípios e os ideais dispostos na Constituição Federal. A posse, antes vista apenas como sob 

uma ótica patrimonialista, passou a ser analisada levando-se em consideração a sua função 

social, buscando, principalmente, atender às demandas da sociedade. 
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Desse modo, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) – fruto 

da necessidade de modernização da política urbana brasileira – foi uma lei bastante inovadora, 

uma vez que apresentou novos mecanismo de regularização fundiária nos centros urbanos e 

complementou os dispositivos constitucionais que versavam sobre o tema. Foi a partir dessa lei 

que a usucapião de bens imóveis passou a ter um destaque especial, especialmente em sua 

modalidade urbana, mostrando-se como verdadeiro mecanismo de regularização habitacional 

nas grandes cidades brasileiras. 

Portanto, a presente pesquisa se justifica diante do cenário atualmente existente nos 

centros urbanos, nos quais uma parcela marginalizada da população não tem acesso a uma 

moradia digna e condizente com as suas necessidades básicas. Desse modo, a pesquisa visa 

analisar a usucapião urbana de bens imóveis, em especial a sua modalidade coletiva, e como 

esse instituto pode ser utilizado para sanar os problemas habitacionais das grandes cidades. 

Em síntese, o problema de pesquisa central pode ser descrito na seguinte pergunta: 

“A usucapião urbana de bens imóveis é, de fato, um instrumento jurídico útil e eficaz para a 

regularização urbana dos municípios brasileiros, ou trata-se tão somente de um instituto civil 

destinado à aquisição da propriedade imóvel?”. 

Além do problema de pesquisa central, uma questão específica também norteará o 

desenvolvimento desta pesquisa, expressa nos seguintes termos: “Quais as vantagens que a 

usucapião urbana coletiva proporciona aos possuidores do imóvel? O fim social da usucapião 

é a mera concessão formal da titularidade do imóvel, ou esse instituto pode ser utilizado para 

facilitar o processo de urbanização nas perferias das grandes cidades?”.  

A partir do problema de pesquisa, pode-se levantar as seguintes hipóteses para 

análise: a) a posse, quando analisada à luz da Constituição, não pode ser compreendida apenas 

em seu aspecto patrimonial, no contexto da propriedade imóvel, mas sim levando-se em 

consideração o contexto social e as consequências jurídicas na coletividade; b) a usucapião de 

bens imóveis pode ser utilizada não apenas para garantir o direito de propriedade ao possuidor, 

mas também para conferir um mínimo existencial a este, a fim de atender às suas necessidades 

básicas; e c) a usucapião urbana coletiva, ao garantir o direito à moradia para os núcleos urbanos 

informais das grandes cidades, garante a eficácia da política urbana nos municípios brasileiros, 

atuando como verdadeiro instrumento de regularização habitacional.   

Quanto ao objeto de pesquisa, este é constituído pela análise das disposições 

previstas na legislação e na Constituição, bem como da doutrina e da jurisprudência correlata 

ao tema, a fim de identificar os requisitos necessários para a concessão da usucapião urbana e 
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a sua importância no processo de regularização das habitações precárias existentes atualmente 

nas periferias dos municípios brasileiros. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a usucapião urbana de bens 

imóveis e a sua importância para a regularização dos problemas habitacionais existentes nos 

municípios brasileiros, sendo, por conseguinte, analisadas as atuais limitações existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro e as possíveis soluções para superar o problema. 

Por sua vez, os objetivos específicos da pesquisa consistem em: a) analisar a origem 

e o desenvolvimento histórico do direito à moradia; b) compreender a importância da posse no 

contexto da usucapião, destacando-se, sobretudo, a sua função social; c) delimitar o conceito 

de usucapião e exemplificar as principais espécies de usucapião de bens imóveis existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro; d) analisar a usucapião urbana disposta no Estatuto da Cidade, 

em especial em sua modalidade coletiva; e) demonstrar a importância da usucapião urbana 

como instrumento de regularização habitacional nos espaços urbanos. 

Destarte, a metodologia utilizada na pesquisa consiste em uma análise bibliográfica 

sobre as disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria, destacando-se as 

principais correntes teóricas existentes atualmente no ordenamento jurídico brasileiro a respeito 

da usucapião de bens imóveis. 

O referencial teórico para esta pesquisa é constituído pelos principais autores de 

Direito Civil, Constitucional e Urbanístico no país. Nessa perspectiva, a contribuição de autores 

como Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves (2017), Luís Roberto Barroso (2009) e Nelson 

Saule Júnior (2007) torna-se fundamental para o desenvolvimento da presente pesquisa, uma 

vez que possibilitam uma compreensão mais aprofundada sobre temas como moradia, posse, 

usucapião e direitos fundamentais. 

Quanto à estrutura da pesquisa, esta é divida em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, é analisada a origem do direito à moradia, destacando-se, 

sobretudo, a sua evolução histórica e como esse direito é visto atualmente como essencial para 

a subsistência do ser humano. Ademais, destaca-se a evolução jurídica do direito à moradia no 

Brasil, desde o Império até os dias atuais, ressaltando, em especial, as alterações que esse direito 

sofreu com Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto da Cidade, em 2001. 

Por sua vez, no segundo capítulo, é analisado o conceito de posse, para fins de 

usucapião, e como esse instituto vem evoluindo, de um caráter eminentemente patrimonialista 

para um caráter social, voltado mais para a coletividade do que para o indivíduo. Além disso, é 
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analisado o conceito de “posse-trabalho” e, sobretudo, a sua importância para o estudo da 

usucapião e de suas modalidades previstas no Código Civil e na Constituição Federal. 

O terceiro capítulo trata sobre as diversas espécies de usucapião previstas na lei, 

quais sejam, a usucapião ordinária (geral e abreviada), a usucapião extraordinária (geral e 

abreviada) e a usucapião especial ou constitucional (urbana ou rural). Ademais, é ressaltado o 

funcionamento da “posse-trabalho” no contexto da usucapião, e, principalmente, como esse 

instituto pode ser utilizado para facilitar a aquisição da propriedade imóvel, reduzindo, de modo 

significativo, os prazos previstos na legislação. 

Por fim, o quarto capítulo trata especificamente sobre o tema deste trabalho, qual 

seja, a usucapião urbana de bens imóveis como instrumento de regularização habitacional nos 

municípios brasileiros. São analisadas as disposições legais previstas no Estatuto da Cidade 

sobre a usucapião especial urbana, e, principalmente, as consequências práticas desse instituto 

no processo de urbanização e de regularização habitacional nas cidades brasileiras. 

 

 

  



16 

2. O DIREITO À MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL 

 

O direito à moradia, enquanto direito essencial para a subsistência do homem e para 

a formação das cidades, sofreu um longo processo de transformação. De um direito individual 

inerente ao ser humano para um direito coletivo e social, a moradia se insere hoje não apenas 

como um instrumento de proteção do indivíduo face as adversidades existentes na natureza, 

mas também como um dos pilares do desenvolvimento sustentável das cidades. Portanto, será 

analisada a evolução histórica do direito à moradia, em especial no Brasil, e como esse direito 

está atualmente disposto no ordenamento jurídico pátrio. 

 

2.1 A evolução histórica do conceito de moradia 

 

 O ser humano, como todo ser vivo, precisa atender às suas necessidades básicas 

para poder sobreviver e se adaptar ao ambiente no qual está inserido. Nesse contexto, a moradia 

exerce um papel fundamental para a segurança do homem, protegendo-o das adversidades da 

natureza, bem como assegurando-lhe outros direitos fundamentais, como a intimidade e a 

privacidade. Sem ela, o ser humano não conseguiria sobreviver na natureza, nem constituir as 

bases daquilo que hoje chamamos de cidade.    

 Ao longo da história, muitos filósofos tentaram compreender a origem e o alcance 

de tal conceito. Para Platão, a moradia, em conjunto com a alimentação e o vestuário, seriam as 

necessidades básicas de todo homem. Entretanto, somente com cooperações mútuas entre os 

homens é que se poderia suprir tais necessidades, e, a partir dessas trocas voluntárias, é que se 

formaria a cidade. 

 Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da obra “A República”, de Platão (2001, 

LIVRO II, p. 72-73), o qual retrata um diálogo entre Sócrates e Adimanto (irmão de Platão) a 

respeito da formação das cidades:    

 

- Ora – disse eu [Sócrates] – uma cidade tem a sua origem, segundo creio, no facto de 

cada um de nós não ser auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa. Ou pensas 

que uma cidade se funda por qualquer outra razão?  

  

- Por nenhuma outra – respondeu [Adimanto].  

  

- Assim, portanto, um homem toma outra para uma necessidade, e outro ainda para 

outra, e, como precisam de muita coisa, reúnem numa só habitação companheiros e 

ajudantes. A essa associação pusemos o nome de cidade. Não é assim?  

  

- Absolutamente.  
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- Mas se uma pessoa participa numa sociedade com outra, se dá ou recebe algo, é na 

convicção de que isso é melhor para ela?  

  

- Certamente.  

  

- Ora vamos lá! – disse eu [Sócrates] -. Fundemos em imaginação uma cidade. Serão, 

ao que parece, as nossas necessidades que hão de fundá-la.  

  

- Como não?  

 

- Mas por certo que a primeira e a maior de todas as necessidades é a obtenção de 

alimentos, em ordem a existirmos e a vivermos.  

  

- Inteiramente.  

  

- A segunda é a habitação; a terceira, o vestuário, e coisas no gênero.  

  

- Assim é.  

  

- Ora vamos – prossegui -. Como é que a cidade bastará para a obtenção de tantas 

coisas? Existirá outra solução que não seja haver um que seja lavrador, outro pedreiro, 

outro tecelão? Acrescentar-lhes-emos também um sapateiro ou qualquer outro artífice 

que se ocupe do que é relativo ao corpo?  

  

- Com toda a certeza.  

  

- Logo, o mínimo a que se pode chamar uma cidade compõe-se de quatro ou cinco 

homens?  

  

- Assim parece.  

  

- E agora? Deve cada um destes homens executar o seu trabalho próprio, para ser 

comum a todos? Por exemplo, o lavrador, sozinho, fornecerá trigo para quatro, e 

gastará o quádruplo do tempo e do esforço com a obtenção do trigo para o partilhar 

com os outros, ou preocupar-se-á apenas consigo, e preparará a quarta parte deste 

trigo, na quarta parte do tempo, e os outros três quartos gastá-los-á um na construção 

de uma casa, outro na confecção de um manto, outro ainda de calçado, e, sem as 

partilhar com os outros, terá as suas coisas, fazendo por sim mesmo o que é seu?  

  

Adimanto declarou: - Talvez seja mais fácil do primeiro modo que do segundo, ó 

Sócrates.   

 

Assim, percebe-se que, desde a Grécia Antiga, a moradia já era vista sob um aspecto 

social, inserindo-se como elemento primordial na formação das cidades. A moradia, enquanto 

necessidade básica do homem, não seria obtida isoladamente por cada habitante da cidade, mas 

sim de forma conjunta, por meio de trocas voluntárias, conferindo um caráter social e coletivo 

à moradia, favorecendo, consequentemente, o desenvolvimento sustentável das cidades. 

No Império Romano, a moradia, embora não fosse reconhecida como um direito 

positivado, era protegida sob o manto do direito de propriedade. Soares e Silva (2013, p. 92-

93), por exemplo, comparam a inviolabilidade do lar protegida no “Corpus Juris Civilis” com 

o direito brasileiro, afirmando que “a diferença [...] está na flexibilização desse direito; no 
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Brasil, a depender da situação, é possível romper essa inviolabilidade; em Roma isso não era 

possível, pois a regra não previa exceções”. 

Posteriormente, durante a Idade Média, a moradia passou a ser vista como um 

instrumento divino por meio do qual o homem obteria o seu sustento para si e para a sua família. 

Para Santo Agostinho (1980, Livro XIII, Capítulo 25), a terra (aqui entendida como moradia ou 

propriedade) seria o espaço, concedido por Deus, pelo qual o homem obteria todos os frutos 

necessários para a sua sobrevivência:  

 

Destes-nos, para alimento, todas as ervas semeáveis que produzem semente à 

superfície de toda a terra, e as árvores que têm em si o fruto, junto com o germe. Não 

no-las concedestes só a nós, mas também às aves do céu, aos animais da terra e às 

serpentes. Não as ofertastes, porém, aos peixes e aos grandes cetáceos. Dizíamos nós 

que nestes frutos da terra se significavam e representavam alegoricamente as obras de 

misericórdia, as quais brotam da terra fecunda, para ocorrerem às necessidades da 

vida. [...]. Devemos dar estes frutos aos que nos ministram doutrina conforme à razão, 

explicando-nos os divinos mistérios. Por este motivo os frutos são-lhes devidos como 

a homens. São-lhes devidos também como a almas vivas, pois dão-nos exemplos de 

todas as virtudes. Do mesmo modo, esses frutos são-lhes devidos como a aves do céu, 

por causa das suas bênçãos que se multiplicam sobre a terra, pois a toda ela se estendeu 

a sua voz.  

 

Corroborando tal entendimento, destaca São Tomás de Aquino (1997, p. 161) que 

a terra deveria ser distribuída pelos governantes de acordo com as necessidades do seu povo. 

Nesse sentido, a moradia serviria não apenas para a subsistência do homem, mas também para 

a construção da própria cidade: 

 

Não pode, é verdade, o fundador da cidade ou do reino produzir de novo homens, 

lugares de habitação e outros subsídios da vida, senão que tem de usar dos que 

preexistem na natureza. Assim também, as outras técnicas tiram da natureza o material 

da sua operação, como toma o ferreiro o ferro e o construtor as madeiras e as pedras 

para o uso da sua técnica. Precisa, portanto, o fundador da cidade e do reino, primeiro, 

escolher um lugar conveniente, que conserve em saúde os habitantes, seja suficiente, 

pela fertilidade, à subsistência, deleite pela amenidade e os proteja dos inimigos pela 

defesa. Se, todavia, faltar alguma das ditas vantagens, tanto mais conveniente será o 

local, quantas mais ou das mais necessárias tiver das sobreditas. Cumpre, depois, que 

distribua o lugar escolhido para a fundação da cidade ou do reino conforme a 

exigência do que requer a perfeição da cidade ou do reino. Isto é, se vai ser instituído 

um reino, importa ver que lugar seja apto para construir as cidades, quais para as 

aldeias, para as fortificações, onde se estabelecerem os institutos de ensino, onde os 

treinos militares, onde os mercados e assim do resto requerido pela perfeição do reino. 

Mas, se se trata da fundação de cidade, importa providenciar o lugar destinado para 

as coisas sagradas, o local para a justiça, e para os ofícios. Em seguida, cumpre reunir 

os homens que hão de ser delegados, segundo os seus ofícios, para os lugares 

convenientes. Deve-se providenciar, finalmente, para que cada um seja fornecido do 

necessário, conforme a sua condição e estado; pois, do contrário, de modo algum 

poderia o reino ou cidade subsistir. 
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Lewis Mumford (1998, p. 313) destaca, inclusive, que as condições precárias da 

moradia medieval eram supridas pelas construções públicas, que, de certa forma, atendiam às 

necessidades dos habitantes das cidades: 

 

Para resumir a moradia medieval, pode-se dizer que se caracterizava pela ausência 

geral de espaço funcionalmente diferenciado. Nas cidades, todavia, essa falta de 

especialização interior foi compensada por um desenvolvimento mais completo das 

funções domésticas nas instituições públicas. Embora a casa pudesse carecer de um 

forno privado, havia um forno público na padaria próxima ou na casa de pasto. 

Embora pudesse carecer de um banheiro privado, havia na vizinhança uma casa de 

banho municipal. Embora pudesse carecer de facilidades para isolar e tratar de um 

membro doente, havia numerosos hospitais públicos: tanto que Tomás Morus na sua 

Utopia, pode mesmo conceber que, em sua comunidade ideal, as pessoas prefeririam 

ser tratadas em tal instituição.  

 

Assim, a moradia, intimamente ligada ao conceito de propriedade, passa a ser vista 

na Idade Média sob dois aspectos: como instrumento divino que garante a subsistência do 

homem (na ótica de Santo Agostinho), e como instrumento de poder dos governantes e da 

própria Igreja (na visão de São Tomás de Aquino). Embora ainda não houvesse preocupação 

quanto ao planejamento urbano das cidades, entendia-se, já naquela época, que a cidade só 

poderia se desenvolver adequadamente caso fossem atendidas e respeitadas as peculiaridades 

de cada habitante, sendo, pois, um indicio daquilo que viria a ser o princípio da função social 

da propriedade. 

Com o fim da Idade Média e a queda do Absolutismo na Europa, a burguesia, até 

então desprezada pelos governantes feudais, passa a ganhar protagonismo no cenário político e 

econômico das grandes cidades. Como consequência, surgem novas teorias para justificar a 

existência da propriedade privada e para protege-la face às arbitrariedades estatais. Dentre essas 

correntes teóricas, destaca-se o Iluminismo, pautado pela defesa da razão e de ideais como 

liberdade, progresso, tolerância, fraternidade e separação de poderes do Estado.  

Nesse contexto, a moradia – ainda ligada ao direito de propriedade – ganhou status 

de direito positivado, passando a ser vista, de fato, como um direito fundamental do homem. 

Rousseau (1999, p. 27-28), em sua obra “O Contrato Social”, destaca que o direito à 

propriedade privada surge a partir das necessidades básicas do homem e da atitude deste perante 

à coletividade. Para o autor, não bastaria a mera declaração de posse ou propriedade sob 

determinado bem, mas sim a prática reiterada de certos atos e condutas que confeririam a 

propriedade para o ser humano:  

 

Em geral, para autorizar o direito do primeiro ocupante sobre um terreno qualquer, 

são necessárias as seguintes condições: primeiro, que esse terreno não esteja ainda 

habitado por ninguém; segundo, que dele só se ocupe a porção de que se tem 

necessidade para subsistir; terceiro, que dele se tome posse, não por uma cerimônia 
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vã, mas pelo trabalho e pelo cultivo, únicos sinais de propriedade que, na ausência de 

títulos jurídicos, devem ser respeitados pelos outros.  

 

Do mesmo modo, John Locke (1998, p. 407-409), em sua obra “Dois Tratados sobre 

o Governo”, ressalta que a propriedade é fruto do esforço do homem ao modificar a natureza, 

conferindo-lhe um caráter único e exclusivo, oponível contra a coletividade: 

 

Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada 

homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém direito algum 

além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são 

propriamente dele. Qualquer coisa que ele então retire do estado com que a natureza 

a proveu e a deixou, misture-a ele com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, 

transformando-a em sua propriedade. Sendo por ele retirada do estado comum em que 

a natureza a deixou, a ela agregou, com esse trabalho, algo que a exclui do direito 

comum dos demais homens. Por ser esse trabalho propriedade inquestionável do 

trabalhador, homem nenhum além dele pode ter direito àquilo que a esse trabalho foi 

agregado, pelo menos enquanto houver bastante e de igual qualidade deixada em 

comum para os demais.  

  

Portanto, a partir do Iluminismo, o conceito de moradia passa a ser visto sob uma 

ótica patrimonialista, visando apenas a proteção do indivíduo em face das arbitrariedades 

praticadas pelos governantes. Nasce, assim, a propriedade privada como um direito absoluto, 

no qual o Estado deve se abster de intervir, sob pena de violar o contrato social firmado entre 

os homens. Tal visão foi preponderante até meados do século XX, quando então sobrevieram 

as Guerras Mundiais, tendo sido necessário reestruturar os direitos até então positivados sob 

uma nova concepção, pautada sob a dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentido, afirma Luís Roberto Barroso (2009, p. 253) que a dignidade da 

pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios que se incorporam ao patrimônio 

da humanidade, abrangendo uma ampla gama de direitos individuais, sociais e difusos, de modo 

a assegurar ao indivíduo o mínimo existencial para sua sobrevivência: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 

civilizatórios que se pode incorporado ao patrimônio da humanidade, sem prejuízo da 

persistência de violações cotidianas ao seu conteúdo. Dele se extrai o sentido mais 

nuclear dos direitos fundamentais, para tutela da liberdade, da igualdade e para a 

promoção da justiça. No seu âmbito se inclui a proteção do mínimo existencial, 

locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física 

e indispensável ao desfrute dos direitos em geral. Aquém daquele patamar, ainda 

quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que compõem 

o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva de quem o 

elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui, pelo menos: renda mínima, 

saúde básica e educação fundamental. Há, ainda, um elemento instrumental, que é o 

acesso à justiça, indispensável para a exigibilidade e efetivação dos direitos. 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surge a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DECLARAÇÃO, 1948) como marco importantíssimo para o reconhecimento e a 

efetivação dos direitos fundamentais. A moradia, como direito inerente ao ser humano, foi 
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incluída no art. 25 da Declaração no rol dos direitos fundamentais, o que demonstra a sua 

importância não só no âmbito material e patrimonial, mas também como instrumento necessário 

para a garantia de uma vida digna ao ser humano:  

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 

Do mesmo modo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PACTO, 1966) – elaborado com o fim promover o respeito universal e efetivo dos 

direitos e das liberdades do homem – dispõe, em seu art. 11, que os Estados partes do pacto 

devem adotar medidas de modo que assegurem “o direito de toda pessoa a um nível de vida 

adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia 

adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida”, realçando a 

importância do direito à moradia como decorrência da dignidade da pessoa humana.    

Assim, percebe-se que o direito à moradia sofreu um longo processo de evolução 

na história. Inicialmente vista na Grécia Antiga como uma construção social, fruto de trocas 

voluntárias, a moradia passou a ser vista na Idade Média como um direito divino, uma dádiva 

concedida por Deus para que os homens pudessem garantir a sua subsistência. Com o advento 

da Idade Moderna, a moradia, intimamente ligada ao direito de propriedade, passou a ser vista 

como um direito positivado, a ser respeitado pelo Estado e pela coletividade. Atualmente, a 

moradia é considerada um direito fundamental inerente ao ser humano, não apenas no aspecto 

patrimonial, mas também como um mecanismo de proteção do indivíduo face às adversidades 

existentes no mundo exterior, assegurando-lhe uma existência digna e humana. 

 

2.2 O direito à moradia no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 No Brasil, o direito à moradia passou por uma longa evolução histórica e social. 

Inicialmente, no período colonial, a moradia estava muito ligada à questão patrimonial, sendo 

sinônimo de poder aquisitivo por parte dos grandes latifundiários. A Casa-Grande, residência 

onde se localizava a moradia principal dos senhores de engenho, servia não apenas como abrigo, 

mas também para demonstrar força e poder perante a coletividade, sendo um símbolo da cultura 

rural e escravocrata do Brasil colônia. 
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 Gilberto Freyre (2003, p. 35), em sua obra “Casa Grande & senzala”, destaca que a 

moradia no Brasil surgiu por meio da miscigenação entre as culturas portuguesas, indígenas e 

negras, sendo, pois, uma representação do sistema colonial brasileiro:  

 

O sistema patriarcal de colonização portuguesa do Brasil, representado pela casa-

grande, foi um sistema de plástica contemporização entre as duas tendências. Ao 

mesmo tempo que exprimiu uma imposição imperialista da raça adiantada à atrasada, 

uma imposição de formas europeias (já modificadas pela experiência asiática e 

africana do colonizador) ao meio tropical, representou uma contemporização com as 

novas condições de vida e de ambiente. A casa-grande de engenho que o colonizador 

começou, ainda no século XVI, a levantar no Brasil grossas paredes de taipa ou de 

pedra e cal, coberta de palha ou de telha-vã, alpendre na frente e dos lados, telhados 

caídos em um máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais - não foi 

nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas uma expressão nova, 

correspondendo ao nosso ambiente físico e a uma fase surpreendente, inesperada, do 

imperialismo português: sua atividade agrária e sedentária nos trópicos; seu 

patriarcalismo rural e escravocrata. 

 

Embora o direito à moradia fosse importante para a sociedade escravocrata 

brasileira, tal instituto ainda não possuía uma proteção formal positivada, sendo apenas 

disposto, de forma genérica, em legislações esparsas, como as Ordenações Afonsinas (1446), 

Manuelinas (1521) e Filipinas (1603). Tal situação apenas começou a mudar com o advento da 

família real portuguesa, que disseminou os ideais iluministas pela colônia, ocasionando, 

posteriormente, a independência do Brasil. 

Desse modo, durante o Império (1822-1889), a moradia, embora ainda estivesse 

intimamente ligada ao direito de propriedade, já demonstrava sinais de autonomia própria. 

Como exemplo, é possível citar a inviolabilidade do lar contra a intervenção de terceiros, bem 

como o direito à justa indenização em caso de desapropriação, nos termos do art. 179, “caput”, 

e incisos VII e XXII, da Constituição de 1824 (BRASIL, 1824):   

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

 

[...]  

 

VII. Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se poderá 

entrar nella, senão por seu consentimento, ou para o defender de incendio, ou 

inundação; e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a 

Lei determinar. 

 

[...]  

 

XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico 

legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle 

préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar 

esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 
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Contudo, é importante destacar que a proteção à moradia destinada pelo Texto 

Constitucional do Império foi meramente formal. Não havia ainda naquela época noções de 

planejamento urbano ou de desenvolvimento sustentável. As cidades, que começavam a se 

expandir com a vinda dos imigrantes europeus, possuíam habitações precárias e construções 

irregulares que, de certa forma, facilitavam a proliferação de doenças e da criminalidade.  

Assim, surge a Lei de Terras – Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850 (BRASIL, 

1850) – com o fim de solucionar os problemas urbanos das grandes cidades brasileiras, tendo 

como objetivo principal dificultar o acesso à terra de imigrantes e de escravos libertos. Para 

COROMINAS e CARRIÇO (2016, p. 3), a Lei de Terras serviu, especialmente, para proteger 

a propriedade face o crescimento urbano desordenado que, no começo do século XIX, já se 

mostrava como um problema real para o Poder Público brasileiro: 

 

Com a Lei de Terras, as propriedades passaram a ser registradas e a atender a lógica 

do nascente mercado imobiliário urbano, marcado pela escassez de terra urbanizada, 

em um quadro de rápido crescimento do êxodo rural e da importação de mão de obra 

europeia, que infla as cidades. Assim, a segunda metade do século XIX é marcada 

pelas péssimas condições de moradia dos trabalhadores que afluem as áreas urbanas, 

sem condições de aquisição de propriedades. Os cortiços, moradias coletivas de 

aluguel, caracterizadas pela alta densidade e péssimas condições de higiene, passam 

a ser a solução encontrada por milhares de migrantes e imigrantes, para viver nas 

proximidades do crescente mercado de trabalho. 

 

Posteriormente, com o fim do Império e o surgimento da República Velha (1889-

1930), a propriedade privada passou a ser reconhecida em toda a sua plenitude, mas com certas 

limitações. As disposições previstas na Constituição de 1891 (BRASIL, 1891) sedimentaram o 

direito de propriedade como um direito fundamental, não de forma absoluta, mas sim como um 

direito passível de relativização sob a ótica do interesse público. Embora ainda não houvessem 

disposições expressas quanto à função social da propriedade, já haviam indícios de que a 

propriedade privada poderia sofrer certas limitações.  

A título de exemplo, é possível citar o art. 72, §§ 11 e 17 da Constituição de 1891, 

que tratam, novamente, sobre a inviolabilidade do lar e a plenitude da propriedade privada: 

 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a 

inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á 

propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 

de setembro de 1926) 

 

[...]      

 

§ 11. A casa é o asylo inviolavel do individuo; ninguem póde ahi penetrar, de noite, 

sem consentimento do morador, senão para acudir a victimas de crimes, ou desastres, 

nem de dia, senão nos casos e pela fórma prescriptos na lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 
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[...]  

 

§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo a 

desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante indemnização prévia. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 

 

No mesmo sentido, o Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916) estabeleceu, pela 

primeira vez, o instituto da usucapião como instrumento de aquisição da propriedade imóvel, 

demonstrando, assim, que a propriedade privada não é um direito absoluto e eterno, mas sim 

um direito relativo e efêmero, que pode ser questionado tanto pelo Poder Público (na hipótese 

de desapropriação) quanto por terceiros (no caso da usucapião), a depender do caso concreto. 

Com o fim da República Velha e o surgimento da Era Vargas (1930-1946), essa 

noção de relativização da propriedade privada ganha força. Com a industrialização e o declínio 

da produção de café, o Estado passa a intervir não só na economia, mas também na vida dos 

cidadãos, surgindo, assim, o chamado Estado de Bem-Estar social. Tal fator foi importante para 

fomentar as primeiras políticas públicas de planejamento urbano por parte do Estado, que 

começavam a ganhar força na primeira metade do século XX.  

Desse modo, é importante destacar os avanços que surgiram com a Constituição de 

1934 (BRASIL, 1934), que foi pioneira no conceito de função social da proprieadade, em seu 

art. 113, § 17 (“É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o 

interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar”). Do mesmo modo, destaca-se o 

Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937 (BRASIL, 1937), que estabeleceu regras sobre o 

loteamento e a venda de terrenos nas cidades, trazendo, pela primeira vez, o conceito de 

propriedade urbana no direito brasileiro. 

Contudo, tais disposições não foram suficientes para sanar os problemas urbanos 

das grandes cidades brasileiras. Houve tentativas durante o Governo João Goulart (1961-1964) 

e durante a Ditadura Militar (1964-1985) para frear o crescimento urbano desordenado; como 

exemplo, é possível citar a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (BRASIL, 1979), que 

estabeleceu políticas sobre o parcelamento do solo urbano. No entanto, o planejamento urbano 

no Brasil só seria, de fato, implementado de forma efetiva a partir da redemocratização, com o 

surgimento da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, destacam Carlos Maluf e Adriana Maluf (2011, p. 16-17): 

 

Até 1983, o país não dispunha de legislação consistente sobre a política urbana. As 

primeiras tentativas de tratamento do tema datam de 1963, no governo João Goulart, 

que promoveu o Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, criando 

também o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, o Banco Nacional de Habitação 

e o Sistema Financeiro de Habitação. Este último tornou-se, na década de 1960, 

importante instrumento financeiro para implementação de ações de desenvolvimento 

[...]. Na década de 1970, foram criadas regiões metropolitanas em locais considerados 
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polos de desenvolvimento, sendo a questão urbana bastante debatida. Dessa forma, os 

movimentos sociais voltaram a reivindicar mudanças nas políticas urbanas e, em 

1977, houve a primeira tentativa de criação de uma lei nacional de desenvolvimento 

urbano, no âmbito da Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU). Com 

o intenso crescimento das cidades observado nessa época de desenvolvimento urbano-

industrial, passou a haver estímulo governamental para a aquisição de casa própria, 

vindo a demandar o espaço urbano uma implementação no seu equipamento urbano 

para melhor atender às crescentes necessidades [...]. Com a “Nova República” vieram 

novas esperanças de atuação urbanística e elaboração de projeto nacional de 

desenvolvimento urbano. 

   

Portanto, apenas com a redemocratização e com o surgimento da Constituição de 

1988 é que a moradia passa a ser vista como um direito social, tendo um importante papel nas 

políticas públicas de planejamento urbano. Introduzido pela Emenda Constitucional nº 26, de 

14 de fevereiro de 2000, o direito à moradia foi consolidado expressamente no rol dos direitos 

sociais previstos no art. 6º da Constituição, sendo um marco importantíssimo para a questão 

fundiária e urbanística no país.  

Para Marcelo Novelino (2017, p. 486):  

 

Os direitos sociais elencados no artigo 6º estão consubstanciados em normas 

principiológicas a serem cumpridas na maior medida do possível, de acordo com as 

circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. Trata-se de comando a ser concretizado, 

primordialmente, por poderes compostos por representantes democraticamente eleitos 

para definir as políticas públicas prioritárias, sem prejuízo de fornecer razões 

contributivas para as decisões judiciais. 

 

Por sua vez, os art. 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam sobre a política 

urbana, refletem os anseios dos movimentos sociais em busca do direito a uma moradia digna 

para habitantes carentes. Tais dispositivos versam sobre diversos mecanismos que possibilitam 

a implementação da política urbana nos municípios brasileiros, tais como o plano diretor, as 

desapropriações de imóveis urbanos e a usucapião de bens imóveis, dentre outros instrumentos. 

Nesse contexto, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – também chamada de Estatuto da 

Cidade – surgiu com o intuito de regulamentar os dispositivos constitucionais e de estabelecer 

as diretrizes da política urbana, sendo um marco importante para a democratização do acesso à 

moradia e para o planejamento urbano das grandes cidades brasileiras.  

Para Carlos Maluf e Adriana Maluf (2011, p. 20), o Estatuto da Cidade:  

 

Pode ser percebido como uma lei bastante inovadora, pois se insere num processo de 

transformação e modernização da estrutura jurídica, da Administração Pública, da 

sociedade e dos costumes pátrios, redesenha amparado nos preceitos constitucionais 

os contornos da função social – da propriedade urbana e da cidade –, além de criar 

instrumentos de política urbana que favorecerão a intervenção mais eficaz do Poder 

Público – com a participação popular – nas questões de urbanismo e gestão do espaço 

habitável.  
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Portanto, percebe-se que a moradia é, de fato, considerada um direito fundamental 

do ser humano, a ser defendido e respeitado pelo Estado e pela sociedade. Inicialmente vista no 

Brasil como símbolo de poder aquisitivo e intimamente ligada ao direito de propriedade, a 

moradia passou por um longo processo de evolução histórica até finalmente ser reconhecida 

como um direito social no ordenamento jurídico brasileiro. Com o advento da Constituição 

Federal e do Estatuto da Cidade, a moradia ganhou status de direito fundamental, tendo um 

papel importantíssimo no desenvolvimento das políticas urbanas nos municípios brasileiros. 
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3.  A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A função social da posse, embora não tenha previsão expressa no ordenamento 

jurídico brasileiro, mostra-se relevante no contexto da usucapião de bens imóveis. Inicialmente, 

será definido o conceito jurídico de posse, destacando a sua evolução histórica e os principais 

posicionamentos doutrinários sobre o assunto. Além disso, será destacado o princípio da função 

social da posse e como este diverge da função social da propriedade, ressaltando, sobretudo, a 

importância da função social da posse para as espécies de usucapião de bens imóveis previstas 

na Constituição e no Código Civil atual. 

 

3.1 Definição de posse 

 

 

Ao longo da história da humanidade, o termo “posse” esteve bastante ligado ao 

conceito de propriedade. De fato, os primeiros grupos humanos não distinguiam a posse da 

propriedade, uma vez que ambos conceitos estavam interligados a ideia de pertencimento, de 

individualização. Somente com a evolução das cidades e o surgimento dos conflitos sociais é 

que a questão da posse se tornou relevante para o estudo do direito.  

Nesse sentido, afirma Clóvis Beviláqua (2003, p. 15-16) que a posse surgiu com a 

fixação do homem à natureza; ao abandonar a vida nômade, o ser humano pôde abrigar os seus 

pertences em um único local (a sua moradia), o que ocasionou a necessidade de se distinguir a 

posse da propriedade, a fim de evitar conflitos sociais: 

 

Estado de facto, a posse antecedeu à propriedade, estado de direito, na apprehensão e 

utilização das coisas do mundo externo, para a satisfacção das necessidades do 

homem. Nos tempos primitivos, não havia organização jurídica; as coisas necessárias 

à vida precária, dos rudes especimens da família humana, estavam ao alcance daquele 

que as pudesse colher [...]. Por melhor defenderem o celeiro, que a natureza lhes 

oferecia para nutrição, os homens se agruparam e a posse das coisas utilizáveis 

apresentou o caracter collectivo. As tribos eram possuidoras das terras, que ocupavam 

e os indivíduos se utilizavam das coisas nelas existentes, segundo as suas 

necessidades, mas respeitando os interesses da collectividade, na qual encontravam 

proteção, e a cujas determinações se submetiam. 

 

No direito romano, a posse surgiu com o intuito de proteger todo aquele que se 

encontrasse com a detenção física do bem, não importando, pois, o caráter da posse. Contudo, 

aqueles que tinham conhecimento sobre a ilegitimidade da posse não eram reconhecidos pelo 

direito como possuidores, mas sim como meros detentores do bem. Assim, fazia-se distinção 

sobre a real intenção do possuidor, a fim de caracterizá-lo como possuidor (“animus rem sibi 

habendi”) ou como detentor (“animus rem altere habere”). 
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De acordo com Thomas Marky (1995, p. 76):  

 

No direito romano tiveram posse todos aqueles que possuíram a coisa com a intenção 

de tê-la como própria, isto é, com o animus rem sibi habendi. Tal comportamento 

independe, naturalmente, da questão de o possuidor ter ou não ter direito de 

comportar-se como dono. O ladrão, por exemplo, é possuidor, embora não tenha 

direito nenhum sobre a coisa. Sendo, assim, possuidor, terá proteção judicial contra 

turbação indevida [...]. De outro lado, os que exercem o poder de fato reconhecendo 

a propriedade de outrem não possuem, mas detêm, a coisa. A sua intenção é 

simplesmente a rem alteri habere, não vai além de ter a coisa em seu próprio poder, 

mas em nome do proprietário. 

 

 No direito moderno, a definição de posse sempre gerou controvérsias por parte da 

doutrina civilista. Para alguns, a posse residiria no mundo dos fatos, significando a detenção 

física ou poder material sobre determinado bem, enquanto para outros, a posse seria o poder 

jurídico que a pessoa exerce como se fosse proprietária do bem, sendo, portanto, a posse 

subordinada ao direito de propriedade. 

 No século XIX, surgiram duas correntes teóricas com o intuito de solucionar esse 

debate doutrinário. A primeira, denominada Teoria Subjetiva ou Clássica, foi elaborada por 

Friedrich Karl Von Savigny que, aos 24 anos de idade, elaborou a sua monografia “Dos Recht 

des Besitzes” (“O Tratado da Posse”). Para o autor, a posse possui dois elementos essenciais: o 

“corpus”, que consistiria no controle material da pessoa sobre o bem, excluindo-o do poder de 

terceiros; e o “animus”, que consistiria na intenção do possuidor de usufruir o bem como se 

proprietário fosse. Para Savigny, o “animus” seria o elemento mais importante da posse, pois, 

sem ele, haveria apenas detenção, como ocorre na locação e no comodato. 

 Contudo, tal teoria foi muito criticada posteriormente justamente por condicionar a 

posse ao elemento volitivo, excluindo outras realidades existentes no ordenamento jurídico.   

Nesse sentido, Rosenvald e Farias (2017, p. 61) tecem algumas críticas a respeito 

do pensamento de Savigny no tocante ao “animus” da posse: 

 

Critica-se, na teoria subjetiva, a exacerbação do papel da autonomia da vontade pela 

incondicionada ligação da posse ao animus domini. Segundo Savigny, refletindo o 

ideário liberal e individualista vigente na época, a pessoa era o indivíduo abstrato que 

ocupava um dos polos da relação jurídica, possuindo autodeterminação nas relações 

econômicas. Essa visão restrita e unitarista camufla o ser humano concreto, capaz de 

se manifestar em uma pluralidade de relações possessórias, nas quais não releva o 

exame do animus domini, mas sim a proteção à moradia, ao trabalho e a defesa 

incondicional dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. 

 

O mérito da teoria de Savigny foi, principalmente, ter dado importância à posse, 

enquanto instrumento necessário para a aquisição de outros direitos, como a usucapião, e ter 

explicado a sua relação com o direito de propriedade, demonstrando que os bens podem ser 

utilizados inclusive por aqueles que não possuem a sua titularidade formal. Embora possuísse 
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falhas, a Teoria Subjetiva foi bastante importante para o estudo da posse, sendo um marco no 

Direito moderno.   

A segunda teoria, a Teoria Objetiva, foi elaborada por Rudolf Von Ihering, como 

um contraponto à Teoria Subjetiva de Savigny. Para o ilustre autor, a posse seria o poder de 

fato, enquanto que a propriedade seria o poder de direito sobre o bem. Afasta-se, desse modo, 

o conceito de posse como algo puramente subjetivo, uma vez que ele está implícito no poder 

de fato exercido sobre a coisa. A posse seria demonstrada tão apenas pelo seu aspecto externo, 

não sendo necessário se aprofundar nas intenções daquele possui o bem. 

Para Cleyson de Moraes Mello (2017, p. 50), a Teoria Objetiva de Ihering serviu 

para conferir um caráter mais dinâmico para a posse; não seria mais necessário, pois, analisar 

as intenções do possuidor, bastando averiguar o seu comportamento para se comprovar o seu 

ânimo verdadeiro: 

 

Daí que, para se averiguar se um indivíduo é possuidor de uma coisa, a melhor forma 

é a visualização de seu domínio, isto é, a verificação se o sujeito está se comportando 

em relação àquela coisa, como se comportaria se fosse o seu proprietário. Por 

exemplo, se uma pessoa utiliza um automóvel, ela é possuidora, já que o uso é um dos 

poderes inerentes à propriedade (poder de usar a coisa). Ora, de que a pessoa é 

possuidora não há dúvida, mas para ser proprietária deverá provar o título aquisitivo 

da propriedade. Pela teoria de SAVIGNY, a verificação restaria mais difícil, já que 

além do elemento corpus (objetivo), seria preciso investigar o elemento subjetivo 

animus domini (a intenção de ser proprietário) do agente, o que por si só é muito difícil 

de se provar. Frise-se: pela teoria de IHERING, basta apenas a visualização do 

comportamento do agente sobre a coisa. 

 

Portanto, o mérito da Teoria Objetiva de Ihering foi abranger o alcance da posse 

para outras situações jurídicas, protegendo aqueles que eram considerados mero detentores pela 

Teoria Subjetiva de Savigny. Embora subordinasse a posse ao direito de propriedade, tratando-

a como uma mera exteriorização deste último, é inegável que a Teoria Objetiva de Ihering 

trouxe inúmeros avanços econômicos e jurídicos para o Direito Civil, tendo, inclusive, reflexos 

nos dias atuais. 

Nesse sentido, é importante destacar o art. 1.196 do Código Civil de 2002, que 

define possuidor como “[...] todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade”. Logo, para o legislador, a posse seria nada mais do que o 

exercício de um (ou mais de um) dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, o uso, o 

gozo e a disposição do bem, reafirmando, mais uma vez, a noção de posse de Ihering. 

Não obstante, embora as Teorias de Savigny e Ihering tenham contribuído para o 

estudo da posse no Direito moderno, percebe-se que tais teorias restaram ultrapassadas diante 

da pluralidade de direitos fundamentais existentes atualmente. Não é possível mais analisar a 
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posse apenas sob um aspecto patrimonialista; é necessário que este instituto seja estudado em 

conjunto com outros princípios e direitos fundamentais, à luz da Constituição Federal. 

Nesse contexto, surge a chamada função social da posse com o intuito de analisar 

o direito de posse face os novos desafios existentes no Direito moderno. Como será destacado 

adiante, tal princípio, embora não esteja positivado expressamente no ordenamento jurídico 

brasileiro, encontra respaldo em outros institutos civis, sendo necessário, portanto, analisar tal 

princípio para que se possa compreender o tema deste trabalho, qual seja, o funcionamento da 

usucapião como instrumento de regularização habitacional no direito brasileiro. 

 

3.2 A função social da posse e o conceito de “posse-trabalho” 

 

 O caráter patrimonialista da posse perdurou por muito tempo no ordenamento 

jurídico brasileiro, tendo como referência a Teoria Objetiva de Ihering. Tanto o Código Civil 

de 1916, quanto o de 2002, trouxeram definições praticamente idênticas quanto ao conceito de 

posse, caracterizando-a como o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Tal definição, voltada para uma ótica individualista, não foi capaz de albergar as 

inovações trazidas com a Constituição Federal de 1988. Com a implementação das políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável das cidades, foi preciso adequar a posse 

a uma concepção social, não apenas voltada para uma identidade individualista, mas voltada, 

principalmente, para a democratização do acesso à moradia e do respeito à coletividade. 

 Inicialmente, a função social da posse surgiu no Direito brasileiro – ainda que de 

forma incipiente – a partir da Lei de Terras (BRASIL, 1850), que, em seu art. 5º, reconheceu e 

legitimou a posse no meio rural, sobretudo a posse mansa e pacífica destinada para fins de 

ocupação primária: 

 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 

primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes [...]  

 

Embora ainda não houvesse menção quanto à função social da posse, o Estado já 

reconhecia, naquela época, que a posse somente seria legitimada caso o bem fosse destinado 

para uma finalidade específica, qual seja, o plantio de terras, com o intuito de favorecer a 

produtividade agrícola do país. A Lei de Terras, ainda que de maneira rudimentar, começava a 

dar destaque para a questão da moradia e do uso sustentável da propriedade, valorizando, aos 

poucos, a posse e a sua função social. 
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Posteriormente, no Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 (BRASIL, 

1946), a União permitiu a utilização de suas terras devolutas pelo possuidor que demonstrasse 

exercer o efetivo uso do bem, especialmente para fins de moradia, na forma do parágrafo único 

do art. 5º da lei citada: 

 

Art. 5º São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no Distrito 

Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a algum uso público federal, 

estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado: 

 

Parágrafo único. A posse a que a União condiciona a sua liberalidade não pode 

constituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e morada do possuidor ou 

do seu preposto, integralmente satisfeitas por êstes, no caso de posse de terras situadas 

na faixa da fronteira, as condições especiais impostas na lei. 

 

 Com o advento do Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 

(BRASIL, 1964), o legislador incumbiu ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (atual 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA) a função de promover a 

discriminação das terras devolutas federais, tendo, inclusive, autoridade para reconhecer as 

posses legítimas manifestadas por meio de cultura efetiva e morada habitual, realçando, pois, o 

caráter social da posse no contexto da reforma agrária. 

Décadas depois, surge a Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976 (BRASIL, 1976), 

reconhecendo, ainda que indiretamente, a existência do princípio da função social da posse, 

legitimando a posse de terras devolutas federais de área contínua até 100 (cem) hectares do 

ocupante de terras públicas, desde que preenchidos certos requisitos especiais, dentre os quais 

a existência de morada permanente e a cultura pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

29, incisos I e II, e § 1º, da referida legislação: 

 

Art. 29 - O ocupante de terras públicas, que as tenha tornado produtivas com o seu 

trabalho e o de sua família, fará jus à legitimação da posse de área contínua até 100 

(cem) hectares, desde que preencha os seguintes requisitos: 

I - não seja proprietário de imóvel rural; 

II - comprove a morada permanente e cultura efetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) 

ano. 

§ 1º - A legitimação da posse de que trata o presente artigo consistirá no fornecimento 

de uma Licença de Ocupação, pelo prazo mínimo de mais 4 (quatro) anos, findo o 

qual o ocupante terá a preferência para aquisição do lote, pelo valor histórico da terra 

nua, satisfeitos os requisitos de morada permanente e cultura efetiva e comprovada a 

sua capacidade para desenvolver a área ocupada. 

 

Contudo, não obstante tais avanços legais, somente com a redemocratização e o 

advento da Constituição Federal é que a função social da posse ganhou maior relevância no 

ordenamento jurídico brasileiro. O conceito clássico da posse não servia mais para explicar o 

fenômeno das novas espécies de usucapião abordadas no texto constitucional, sendo, portanto, 

necessário abordar a posse sob uma nova perspectiva, voltada mais para a coletividade do que 
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para o indivíduo. A partir dessa concepção, nasce a função social da posse com o intuito de 

adequar a noção clássica da posse à função social prevista na Constituição Federal. Embora não 

tenha previsão expressa no Texto Constitucional, é inegável que o constituinte originário 

estabeleceu como um dos fundamentos principais para o exercício do direito de propriedade a 

destinação social dada ao imóvel, incluindo, nesse aspecto, a espécie de posse a ser exercida, 

como ocorre em algumas hipóteses de usucapião.  

 Nesse sentido, a Constituição Federal, ao afirmar, em seu art. 5º, inciso XXIII, que 

“a propriedade atenderá a sua função social”, determina ao proprietário que utilize o bem 

conforme os ditames estabelecidos no texto constitucional. Não se pode, atualmente, aceitar o 

uso indiscriminado e absoluto do direito de propriedade. É necessário, pois, que haja uma 

destinação social para o imóvel, para que este contribua para o desenvolvimento das cidades e 

da própria sociedade, respeitando o meio ambiente, o patrimônio cultural e a coletividade.   

 Assim, de acordo com o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade 

deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que 

sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

Desse modo, percebe-se que o direito de propriedade passa, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, a ser analisado em conjunto com outros direitos fundamentais, 

tais como o direito ao meio ambiente sustentável, à democratização do acesso à cultura e ao 

desenvolvimento socioeconômico responsável.  

Conforme FIGUEIREDO NETO (2016, p. 173), a função social da propriedade 

deve ser analisada em consonância com os demais princípios oriundos do Texto Constitucional, 

sob pena de suprimir direitos fundamentais:  

 

O tratamento jurídico que deve ser dado à função social da propriedade, na 

Constituição, é para que a propriedade funcione de modo adequado, conforme a 

ponderação de interesses. A propriedade deve ser entendida como uma relação jurídica 

complexa que relaciona a concessão de tutela jurídica a interesses divergentes, mas 

que, ponderados, tendem a harmonizar a solução para o caso concreto, com a matriz 

ideológica da dignidade humana e com as premissas de desenvolvimento social e 

econômico do ser humano. Nessas condições, a função social da propriedade se 

relaciona com a ampliação dos direitos subjetivos e os contornos de novos limites para 

a ponderação de interesses no âmbito da constitucionalização dos direitos 

fundamentais.  

 

Igualmente, afirma ZAVASCKI (2005, p. 2) que a função social da propriedade se 

realiza mediante atos concretos, praticados no âmbito material do direito de propriedade, a 

partir de quem, efetivamente, detém o bem ou daquele que atua como seu titular formal: 
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A função social da propriedade (que seria melhor entendida no plural, "função social 

das propriedades"), realiza-se ou não, mediante atos concretos, de parte de quem 

efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja, do possuidor, assim 

considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, 

seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse. 

 

Logo, como bem afirma José Afonso da Silva (2010, p. 74-75), o princípio da 

função social da propriedade “[...] manifesta-se na própria configuração estrutural do direito de 

propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na predeterminação dos 

modos de aquisição, gozo e utilização dos bens”.  

Assim, considerando a finalidade social prevista na Constituição Federal, surge a 

função social da posse com o intuito de não apenas limitar o exercício do direito de propriedade, 

mas também para assegurar o acesso a outros direitos fundamentais previstos na Constituição, 

garantindo um mínimo existencial para o possuidor que se encontra em situação precária. 

Para Rosenvald e Farias (2017, p. 75-76), a função social da posse é um princípio 

que privilegia o possuidor que utiliza o bem para o seu sustento e moradia, em detrimento do 

proprietário original que, muitas vezes, o abandona ou subutiliza, em desrespeito aos ditames 

do Texto Constitucional: 

 

Na função social da posse, o possuidor não é mais inserido entre os erga omnes, como 

mero sujeito passivo universal de um dever de abstenção, que difusamente titulariza 

o direito subjetivo de exigir que o proprietário cumpra as suas obrigações perante a 

coletividade. Aqui, o possuidor adquire individualidade e busca acesso aos bens que 

assegurem a si e a sua família o passaporte ao mínimo essencial [...]. Resumindo, a 

função social da posse é uma abordagem diferenciada da função social da propriedade, 

na qual não apenas se sanciona a conduta ilegítima de um proprietário que não é 

solidário perante a coletividade, mas também se estimula o direito à moradia como 

direito fundamental de índole existencial, à luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

 Desse modo, a função social da posse teria um caráter autônomo, sendo, pois, 

independente do princípio da função social da propriedade. Para Luiz Edson Fachin (1998, p. 

19-20), a função social da posse estaria em um plano distinto, pois seria uma expressão das 

necessidades básicas do ser humano:  

 

A função social da posse se situa em um plano distinto, pois, preliminarmente, a 

função social é mais evidente na posse e muito menos evidente na propriedade, que 

mesmo sem uso, pode se manter como tal. A função social da propriedade corresponde 

a limitações fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito 

dinâmico de propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma 

projeção da reação anti-individualista. O fundamento da função social da propriedade 

é eliminar da propriedade privada o que há de eliminável. O fundamento da função 

social da posse revela o imprescindível, uma expressão natural da necessidade. 

 

De fato, é essa necessidade de sobrevivência, de acesso ao mínimo existencial, que 

demonstra a importância da função social da posse para a aquisição da propriedade por meio 
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da usucapião. Em certos casos, não basta que o possuidor detenha a posse prolongada de um 

imóvel para que possa usucapi-lo; é necessário, também, que este exerça a posse com uma 

finalidade específica, destinando o imóvel para a sua moradia ou para o seu sustento habitual. 

Assim, foi introduzido no Código Civil de 2002 a chamada “posse-trabalho”, que, 

sob a ótica constitucional, pode ser vista como sendo a concretização do princípio da função 

social na legislação brasileira. Nas mais diversas espécies de usucapião previstas no Código 

Civil, percebe-se que a posse não mais é vista como sendo um mecanismo estático e formal 

para a aquisição da propriedade, mas sim como um instrumento eficaz para a democratização 

ao acesso à moradia e para a garantia de um mínimo existencial para o indivíduo. 

Para Daniel Sarmento (2016, p. 1659), o mínimo existencial: 

 

[...] corresponde às condições materiais básicas para uma vida digna. Trata-se de um 

direito fundamental derivado diretamente do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que também se manifesta em boa parte dos direitos fundamentais sociais 

positivados pela Constituição de 88, como saúde, educação, moradia, alimentação, 

previdência e assistência social etc., estando igualmente presente em alguns direitos 

individuais, como no acesso à justiça. 

 

Assim, o instituto da “posse-trabalho” representa verdadeiro avanço na proteção de 

direitos fundamentais do indíviduo, conferindo um caráter social para certos institutos que, até 

então, eram vistos apenas sob uma ótica patrimonialista, voltada mais para o indivíduo do que 

para a coletividade.  

Nesse sentido, afirma Miguel Reale Júnior (COMENTÁRIOS, 2002, n.p.) que a 

“posse-trabalho”, prevista no Código Civil, foi uma inovação originada de demandas sociais, 

tendo como principal objetivo proteger os mais necessitados, adequando o conceito tradicional 

de posse aos princípios elencados no Texto Constitucional: 

 

O “sentido social” é uma das características mais marcantes do Projeto, em contraste 

com o sentido individualista que condiciona o Código Civil ainda em vigor. Seria 

absurdo negar os altos méritos da obra do insigne Clóvis Beviláqua, mas é preciso 

lembrar que ele redigiu sua proposta em fins do século passado, não sendo segredo 

para ninguém que o mundo nunca mudou como no decorrer do presente século, 

assolado por profundos conflitos sociais e similares. Se não houve a vitória do 

socialismo, houve o triunfo da “socialidade”, fazendo prevalecer os valores coletivos 

sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundante da pessoa humana [...]. Em 

virtude do princípio da socialidade, surgiu também um novo conceito de posse, a 

posse-trabalho, ou posse pro labore, em virtude da qual o prazo de usucapião de um 

imóvel é reduzido, conforme o caso, se os possuidores nele houverem estabelecido a 

sua morada, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Por outro 

lado, foi revisto e atualizado o antigo conceito de posse, em consonância com os fins 

sociais da propriedade. 

 

Desse modo, a chamada “posse-trabalho” fundamenta tanto a usucapião de imóvel 

rural, prevista no art. 1.239 do Código Civil – qualificada pelo trabalho e habitação –, como a 
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de imóvel urbano, disciplinada no art. 1.240 – qualificada pela habitação –, reduzindo os prazos 

gerais fixados pelo legislador e facilitando a aquisição da propriedade para aquele que se 

encontra em situação precária, garantindo um mínimo existencial para o possuidor do imóvel, 

a fim de que este possa viver com honra e dignidade no meio social. 

Além da questão da usucapião, a “posse-trabalho” também atua como instrumento 

próprio de desapropriação judicial. Prevista no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, existe a 

possibilidade de o proprietário ser privado de seu imóvel quando o bem reivindicado consistir 

em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável 

número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 

serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Nessa hipótese, o 

juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como 

título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. 

Embora tenha certas semelhanças com o instituto da usucapião, a desapropriação 

judicial pela “posse-trabalho” possui autonomia própria, atuando como verdadeiro mecanismo 

de proteção à função social da posse. Trata-se, portanto, de um instituto “sui generis”, pois a 

desapropriação não ocorre, aqui, por iniciativa do Poder Executivo ou Legislativo, mas sim por 

iniciativa de particulares por intermédio do Poder Judiciário, cabendo ao magistrado definir o 

que seriam obras e serviços de interesse social e econômico relevante, e ponderar qual dos 

direitos (propriedade ou posse) possui maior relevância no caso concreto, afastando-se aquele 

de menor repercussão jurídica e social.   

Nesse sentido, destacam Rosenvald e Farias (2017, p. 79): 

 

Para que se concretize a aquisição originária da propriedade por esse inovador modelo 

jurídico funcionalizado à regularização fundiária, o magistrado avaliará, no caso 

concreto, os conceitos jurídicos indeterminados "extensa área", "considerável 

número de pessoas" e "obras e serviços de interesse social e econômico relevante”. 

Aqui surgirá uma máxima tensão entre a tutela da propriedade e a sua função social - 

que será exercida não pelo proprietário, mas por possuidores. Na colisão entre os 

princípios, utilizar-se-á o método da ponderação para avaliar-se, no dimensionamento 

entre garantias individuais e metaindividuais, qual dentre eles será o de maior peso e 

densidade, afastando-se aquele de menor repercussão. 

  

Desse modo, a desapropriação judicial seria, na verdade, uma espécie de aquisição 

social da propriedade, em que os possuidores obtêm a propriedade mediante justa indenização 

em dinheiro, transferindo a propriedade do bem em razão de obras e serviços de interesse social 

e econômico relevante realizados pelos possuidores, o que, consequentemente, atesta o caráter 

social da posse no processo de aquisição da propriedade. 

Nesse sentido, destaca Cleyson de Moraes Mello (2017, p. 167): 
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Na realidade, a lei deve outorgar especial proteção à posse que se traduz em trabalho 

criador, quer este se corporifique na construção de uma residência, quer se concretize 

em investimentos de caráter produtivo ou cultural. Não há como situar no mesmo 

plano a posse, como simples poder manifestado sobre uma coisa, como se fora 

atividade do proprietário, com a “posse qualificada”, enriquecida pelos valores do 

trabalho. Este conceito fundante de posse-trabalho justifica e legítima que, em vez de 

reaver a coisa, dada a relevância dos interesses sociais em jogo, o titular da 

propriedade reivindicanda receba, em dinheiro, o seu pleno e justo valor, tal como o 

determina a Constituição. 

 

Para Mota e Torres (2013, p. 320), a desapropriação pela “posse-trabalho” gera uma 

situação excepcional, “encobrindo” o exercício do direito de propriedade para que este possa 

ser praticado conforme os ditames constitucionais: 

 

O direito consubstanciado no art. 1228, § 4º, do Código Civil, expressão da função 

social da posse, constitui uma exceção material, a exceção de não funcionalização 

social do domínio. A posse funcionalizada, diante do confronto com a propriedade 

sem função social, gera uma exceção de caráter material, que não elimina o direito de 

propriedade, mas o encobre. O proprietário reivindicante, confrontado pelos 

possuidores, exercentes de posse qualificada pela realização de obras e serviços, tidos 

pelo juiz como de interesse social e econômico relevante, fica com seu direito em um 

estado de apatia ou quiescência. O encobrimento do direito de propriedade perdura 

enquanto os possuidores estiverem cumprindo com a função social do bem objeto da 

posse, e isso impede ao titular do domínio, desfuncionalizado sua retomada. Se, 

porém, o tempo da posse qualificada perdurar por tempo hábil para a usucapião, o 

encobrimento será definitivo, pela conversão da posse em propriedade, considerando 

a natureza declaratória da sentença que reconhece a usucapião. 

 

Portanto, percebe-se que a posse sofreu um longo processo de transformação no 

direito brasileiro. Inicialmente vista apenas sob uma ótica formal, a posse é, hoje, analisada sob 

um aspecto social, indo, pois, além de uma mera extensão do direito de propriedade para 

representar um verdadeiro mecanismo de proteção aos mais necessitados, garantido o acesso à 

moradia e ao mínimo existencial, estando, portanto, intimamente ligada às novas espécies de 

usucapião previstas na Constituição Federal e no Código Civil de 2002. 
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4 A USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS 

 

A usucapião de bens imóveis, ao longo dos séculos, evoluiu de um instrumento civil 

de aquisição da propriedade imóvel para um mecanismo de proteção às necessidades básicas 

do ser humano. Assim, será analisada as várias espécies de usucapião de bens imóveis previstas 

tanto no Código Civil, quanto na Constituição Federal, abordando os seus principais elementos 

e requisitos, realçando, por fim, a importância deste instituto para a democratização do acesso 

à moradia e para a eficácia da política urbana nos munícipios brasileiros. 

 

4.1 Definição de usucapião 

 

A usucapião, em uma definição simples, é um instituto civil criado com o objetivo 

de assegurar a propriedade para aqueles que possuem a posse de um bem, seja ele móvel ou 

imóvel, devido a um decurso de tempo, desde que sejam atendidos os requisitos legais. De 

acordo com Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 201), a usucapião é “[...] o modo de aquisição da 

propriedade mediante a posse suficientemente prolongada sob determinadas condições”. 

A origem do instituto da usucapião remonta aos tempos do Império Romano, tendo 

como referência o “Corpus Juris Civilis”, conjunto de leis elaboradas e codificadas sob as 

ordens do Imperador Justiniano, publicada entre os anos 529 e 534. A “usucapio” (junção das 

palavras “usu” – utilização, e “capio” – “tomada” ou “aquisição”) surgiu com o intuito de 

facilitar a aquisição da propriedade por meio da posse, prestigiando, assim, aquele que utiliza a 

propriedade em detrimento daquele que a abandona ou a subutiliza. 

Sobre a natureza da usucapião, esta pode ser definida como sendo uma espécie de 

prescrição aquisitiva. Conforme ensina Cleyson de Moraes Mello (2017, p. 185), a prescrição 

aquisitiva possui uma natureza bastante complexa, uma vez que atua, ao mesmo tempo, como 

causa de aquisição e extinção de direitos:  

 

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. No seu modo de atuar predomina a força geradora; a extinção vem por via 

de consequência; o proprietário perde o domínio porque o adquire o possuidor. A lei 

toma-a pelo seu lado positivo, considera-a modo de aquisição e sob este aspecto a 

regula, marca-lhe as condições e define-lhe os efeitos. 

 

Todavia, para José de Alencar (2004, p. 145-146), a prescrição aquisitiva não seria 

o único elemento necessário para se adquirir a propriedade; seria preciso, também, analisar 
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outros aspectos, tais como a boa-fé do possuidor e a negligência do proprietário original do 

bem, dentre outros elementos: 

 

Entremos na questão da acquisição. Qual é dous princípios o que opéra a transferência 

no usucapião? A prescrição parece não ser, porque só o posseiro de boa fé, que possue 

um certo tempo determinado, é quem adquire, e não qualquer outro. Ora a 

legitimidade da prescrição se funda no abandono presumido que faz o proprietário; e 

esse abandono devia ter efeito para todos. No uso também não é; porque o simples 

uso não basta para acquisição de uma cousa; e tanto que não val o transmitido. Na 

natureza da prescripção esta é a solução de dificuldade. A prescripção funda-se na 

presunção do abandono: essa presunção é mais ou menos lata, conforme as 

circumstancias. Assim a honestidade provada pelo justo titulo, a publicidade do uso 

que induz conhecimento do dono, a maior necessidade do useiro provada pela 

negligencia do dono em procurar o seu objeto, são causa que determinam a restricção 

do prazo da prescripção. O uso ahi não é pois causa de acquisção, mas unicamente da 

prescripção, como a boa fé, o prazo, etc. 

 

No direito brasileiro, a usucapião apenas tornou-se positivada a partir do Código 

Civil de 1916, que estabeleceu prazos específicos para a usucapião de bens móveis e imóveis. 

Embora ainda não houvesse disposição quanto à função social da posse, o Código de 1916 já 

previa a redução de prazos para a aquisição da propriedade caso a posse fosse de boa-fé e 

fundada em justo título, o que, evidentemente, estimulava o uso adequado da propriedade por 

parte do possuidor. 

No Código Civil atual, para que se possa adquirir a propriedade por meio da 

usucapião, é preciso cumprir três requisitos básicos, quais sejam, a continuidade, inexistência 

de oposição e a intenção de se tornar dono por parte do possuidor. São elementos essenciais 

que, aliados aos requisitos próprios de cada espécie, caracterizam a posse que dá ensejo à 

aquisição do imóvel por usucapião.   

O primeiro requisito, a continuidade, exige que a posse seja ininterrupta, sem que 

haja nenhum intervalo temporal que descaracterize a posse. Contudo, o tempo necessário para 

que ocorra o instituto da usucapião não é, necessariamente, igual ao da posse do adquirente, 

uma vez que se permite a chamada “acessio possessionis” (ou “acessio temporis”), isto é, a 

soma de tempos de posses sucessivas, desde que “[...] sejam contínuas, pacíficas e, nos casos 

do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”, na forma do art. 1.243 do Código Civil. 

Nesse sentido, destaca-se a Apelação nº 804-17, do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará (CEARÁ, 2018), de relatoria da Desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, 

julgado em 21 de março de 2018,  o qual reconheceu o direito à usucapião com base na “acessio 

possessionis”, considerando o tempo de posse do adquirente e de seus antecessores: 

 

A prova testemunhal demonstra que a área do imóvel em comento nunca foi alterada 

desde a primeira transmissão. Assim, considerando que tantos os antecessores quanto 

o atual sucessor detêm a posse mansa, pacífica e com animus domini, desde a data do 
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primeiro contrato de transmissão (1965), perfazendo, assim, mais de 20 (vinte) anos 

de posse da área de 1.425 (hum mil, quatrocentos e vinte e cinco) metros quadrados, 

impõe-se reconhecer, diante do acervo probatório constante dos autos, que o autor 

adimpliu os requisitos exigidos pelo artigo 1.238, do Código Civil para usucapir o 

imóvel situado na Estrada Olho D'água, na localidade Tupuiú, no município de 

Euzébio. 

 

O segundo requisito, a inexistência de oposição, possui como objetivo preservar o 

interesse daquele que, legitimamente, possui a propriedade do bem em questão. Se em algum 

momento houver a contestação dessa posse pelo proprietário legítimo, perde-se a mansidão e o 

caráter pacífico da posse.  

Para Maria Helena Diniz (2015, p. 161):  

 

A posse deve ser mansa e pacífica, isto é, exercida sem contestação de quem tenha 

legitimo interesse, ou melhor, do proprietário contra quem se pretende usucapir. Se a 

posse for perturbada pelo proprietário, que se mantém solerte na defesa de seu 

domínio, falta um requisito para a usucapião. Para que se configure a usucapião é 

mister a atividade singular do possuidor e a passividade geral do proprietário e de 

terceiros, ante aquela situação individual. Precisa ser ela contínua, ou seja, exercida 

sem intermitência ou intervalos. 
 

Por último, o terceiro requisito é a intenção de se tornar dono (“animus domini”), 

que está diretamente ligado ao conceito de posse de Savigny. Somente aquele que possui essa 

intenção é que poderá adquirir o bem por usucapião. É por isso que atos contratuais, como a 

locação, o comodato e o depósito, ou de mera permissão não ensejam usucapião, uma vez que 

o possuidor não possui esse elemento subjetivo essencial.  

Como bem ressalta Rosenvald e Farias (2017, p. 129-130), a posse para fins de 

usucapião deve, indubitavelmente, revestir-se de “animus domini” e ser exercida em caráter 

autônomo, sem vigilância ou interferência do proprietário original do bem: 

 

Indubitavelmente, o possuidor que pretende ver reconhecida a usucapião é aquele que 

atua com a vontade de ser proprietário (animus domini), aproveitando-se da inércia 

do titular da propriedade. Portanto, a sua atuação sob a coisa é autônoma e sem 

vigilância. Nesse sentido, se A permanece no imóvel de propriedade de B por longos 

anos, em virtude do abandono do titular, não será possível a B alegar que tolerou a 

presença de A. Nessa hipótese, B foi desidioso e inerte, e A agiu como possuidor, 

sendo factível a usucapião sobre o imóvel. 

 

Portanto, a usucapião só poderá ser exercida se a posse for prolongada no tempo e 

se o possuidor preencher os requisitos previstos na legislação. Dessa forma, presume-se que, se 

o proprietário original não tem interesse em reaver o bem do possuidor dado um longo período 

de tempo, ele teria renunciado, ainda que tacitamente, a esse direito, consolidando, pois, uma 

situação jurídica, no caso, a de usucapião.  
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4.2 Espécies de usucapião de bens imóveis 

 

De acordo com a legislação atual, a usucapião pode ser dividida em três grupos: a 

usucapião ordinária (que está prevista no Código Civil atual e que se subdivide em geral e 

abreviada), a usucapião extraordinária (que também está prevista no Código Civil e que se 

subdivide em geral e abreviada) e a usucapião especial ou constitucional (que está prevista na 

Constituição Federal de 1988 e que se subdivide em urbana ou rural). Ademais, destacam-se 

outras espécies de usucapião, como a usucapião familiar e a usucapião administrativa (também 

chamada de usucapião extrajuducial). 

Assim, a usucapião possui um grande alcance em diversas áreas jurídicas, devendo 

ser analisada cada uma dessas divisões para que se possa compreender a real importância e 

utilidade desse instituto no ordenamento jurídico brasileiro.   

 

4.2.1 A usucapião ordinária geral 

  

A usucapião ordinária geral exige, principalmente, duas características específicas, 

além das características comuns as espécies de usucapião: a boa-fé e o justo título. A boa-fé é 

necessária para comprovar que o possuidor não possui conhecimento dos obstáculos presentes 

na aquisição da propriedade, sendo, pois, uma boa-fé subjetiva, conforme a previsão do artigo 

1.201 do Código Civil (“é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que 

impede a aquisição da coisa”). 

Clóvis Beviláqua (2003, p. 50) destaca que a boa-fé, por ser subjetiva, possui uma 

presunção relativa, admitindo-se, contudo, prova em contrário, quando se comprovar, pelas 

peculiaridades do caso, que o possuidor não ignora que a sua posse é indevida: 

 

A boa-fé deve existir desde o momento em que se originou a posse e manter-se 

enquanto esta perdura. Esse caracter, porém, se perde, desde o momento em que as 

circumstancias façam presumir que o possuidor não ignora que possue indevidamente. 

Essas circumstancias podem variar; mas são, em geral, apontadas as seguintes: 

confissão, do possuidor, de que não tem nem nunca teve título; nulidade manifesta 

deste; o facto de existir, em poder do possuidor, instrumento repugnante á legitimidade 

da sua posse. 

   

Por sua vez, o justo título consiste na demonstração da existência de um negócio 

jurídico na origem da posse, como um contrato de compra e venda, uma doação ou até mesmo 

um testamento. Dessa forma, destacam Rosenvald e Farias (2017, p. 417) que o justo título 

pode se materializar sob diversos aspectos, contanto que possua aparência de um negócio 

jurídico válido e legítimo:  
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O justo título pode se concretizar em uma escritura de compra e venda, formal de 

partilha, carta de arrematação, enfim, um instrumento extrinsecamente adequado à 

aquisição do bem por modo derivado. Importa que contenha aparência de legítimo e 

válido, a ponto de induzir qualquer pessoa normalmente cautelosa a incidir em 

equívoco sobre a sua real situação jurídica perante a coisa. 

 

O prazo mínimo para que haja a usucapião ordinária geral é de 10 anos, conforme 

está disposto no artigo 1.242, “caput”, do Código Civil (“adquire também a propriedade do 

imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez 

anos”). Além disso, é necessário que o sujeito detenha a posse contínua e incontestadamente, a 

fim de que ela tenha um caráter manso e pacífico, e que esteja presente o “animus domini”, para 

que se possa constituir a posse “ad usucapionem”.  

 

4.2.2 A usucapião ordinária abreviada  

  

O Código Civil prevê, no parágrafo único do artigo 1.242, a hipótese de usucapião 

ordinária abreviada, também chamada de “posse-trabalho”, que possui certos elementos que a 

distingue da usucapião ordinária geral, como a aquisição onerosa do bem e a destinação dada 

ao imóvel em questão.   

O primeiro elemento consiste em o possuidor adquirir o bem, de forma onerosa, 

com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente. Dessa forma, 

a usucapião ordinária abreviada prestigia a boa-fé do possuidor, pois “[...] visa proteger o 

adquirente que realizou o negócio jurídico confiando no título de domínio registrado do 

alienante” (MELLO, 2017, p. 195).  

Já o segundo elemento consiste basicamente em que o possuidor do imóvel deve 

estabelecer moradia ou realizar investimentos de interesse social e econômico. Nesse sentido, 

afirma Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 213) que os requisitos exigidos para a usucapião 

ordinária abreviada reforçam a noção de função social da propriedade, uma vez que se exige do 

possuidor que seja dada uma destinação especial para o bem imóvel:  

 

Nessa situação, pode ocorrer que o interessado tivesse título anteriormente, o qual, 

por qualquer razão, fora cancelado: por irregularidade formal, por vício de vontade 

etc. A lei em vigor protege quem, nessa situação, mantém no imóvel a moradia ou 

realizou ali investimentos de interesse social e econômico. Protege-se o possuidor que 

atribui utilidade para coisa, em detrimento de terceiros. 

 

Por fim, é importante destacar que, com a Lei nº 10.931 (BRASIL, 2004), houve 

alterações significativas na Lei nº 6.015 (BRASIL, 1973) – Lei de Registros Públicos, inserindo 
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novas disposições sobre a usucapião ordinária abreviada (também chamada pela doutrina de 

usucapião tabular).  

Na forma do art. 214, “caput”, da Lei nº 6.015, “as nulidades de pleno direito do 

registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta”. Contudo, de 

acordo com o § 5º do referido artigo, “a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-

fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel”.   

Com isso, o legislador criou uma exceção à nulidade do negócio jurídico, prevista 

no art. 169 do Código Civil (“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem 

convalesce pelo decurso do tempo”), uma vez que permite o convalescimento da nulidade caso 

o possuidor atenda aos requisitos legais para usucapir o imóvel, privilegiando, pois, a função 

social da posse em detrimento do proprietário original do bem.  

Desse modo, afirmam Rosenvald e Farias (2017, p. 425) que a usucapião tabular é 

uma demonstração evidente de que a função social da posse se sobressai ao aspecto formal da 

propriedade, servindo de proteção àquele que destina uma função social ao bem imóvel:   

 

O modelo jurídico da usucapião tabular evidencia a função social da posse, na medida 

em que a conduta desidiosa do verdadeiro proprietário lhe imputará uma verdadeira 

sanção: a perda da titularidade em prol do proprietário aparente, que, de boa-fé, no 

lustro legal, exerceu direito fundamental de moradia ou investimentos produtivos no 

imóvel. 

 

Portanto, desde que sejam respeitados esses dois requisitos especiais, quais sejam, 

o requisito formal (o registro do imóvel, cancelado posteriormente) e o requisito material (a 

destinação social e econômica dada ao imóvel), a propriedade poderá ser usucapida em cinco 

anos, facilitando, pois, a aquisição do bem imóvel que possua uma finalidade especial, seja de 

moradia, seja de relevante interesse socioeconômico.  

  

4.2.3 A usucapião extraordinária geral  

  

A usucapião extraordinária geral, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige, 

basicamente, que o possuidor detenha o bem imóvel em seu poder durante quinze anos, e que 

este exerça a posse com intenção de dono (“animus domini”), em caráter manso, pacífico e 

contínuo. Para muitos doutrinadores, essa espécie de usucapião é considerada a mais ampla, 

uma vez que não se exige a boa-fé e o justo título, nem que exista qualquer destinação específica 

para o bem usucapido.  

Assim, por meio dessa hipótese legal, permite-se que o possuidor de má-fé possa 

usucapir o bem, desde que preencha os requisitos previstos na legislação. Tal fato ocorre, pois, 
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para o legislador, o possuidor, ainda que de má-fé, tem a intenção de ser proprietário do bem, 

destinando-o a alguma finalidade, ao contrário do proprietário original, que, com sua conduta 

desidiosa, abandona o imóvel, tornando-o ocioso e inutilizado, o que contraria frontalmente o 

princípio da função social da propriedade previsto no texto constitucional. 

Como bem destacam Rosenvald e Farias (2017, p. 410), é preferível conceder a 

propriedade para aquele que, mesmo de má-fé, utilizada o imóvel como se proprietário fosse, 

do que manter o imóvel nas mãos do proprietário original que o abandonou, pois “mesmo a 

posse excluída de qualquer função social, ainda possui mais valor e legitimidade que a 

propriedade ociosa e desmobilizada”.  

Logo, privilegia-se o prazo temporal da posse (quinze anos) em detrimento do seu 

caráter subjetivo, havendo, pois, uma usucapião que abrange tanto a posse de boa-fé, quanto a 

de má-fé. Dessa forma, garante-se a propriedade àquele que mantenha o bem imóvel em sua 

posse durante quinze anos, de forma mansa, pacífica e contínua, conforme o “caput” do artigo 

1.238 do CC/02, não necessitando o possuidor comprovar qualquer destinação para o imóvel 

usucapido.  

 

4.2.4 A usucapião extraordinária abreviada  

  

A usucapião extraordinária abreviada, prevista no parágrafo único do artigo 1.238 

do Código Civil, novamente prestigia aquele que exerce alguma finalidade específica no bem 

imóvel, semelhante à hipótese de usucapião ordinária abreviada. Nessa hipótese, é preciso que 

o possuidor tenha destinado o imóvel à sua moradia habitual, ou que tenha realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo na propriedade. Dessa forma, “a norma prestigia a função social 

da posse ao dignificar a efetiva moradia e produção no imóvel, elevando-a a um status 

diferenciado” (ROSENVALD; FARIAS, 2017, p. 410). 

Igualmente nessa hipótese, é desnecessária a presença de boa-fé ou justo título por 

parte do possuidor. Para Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 211), “preponderará o aspecto 

objetivo do fato da posse, o corpus, ficando o aspecto subjetivo transladado da boa-fé para 

exclusivamente a análise da posse ad usucapionem”.  

Desse modo, a única diferença entre a usucapião extraordinária geral e a abreviada 

consiste na destinação dada ao imóvel. Se a posse tiver como única finalidade usucapir o bem 

imóvel, o prazo para a aquisição da propriedade será de quinze anos. Contudo, se a posse se 

revestir de uma função social, ou seja, se o possuidor destinar ao imóvel a sua moradia ou se 
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tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo na propriedade, o prazo para a aquisição 

será reduzido para dez anos. 

 

4.2.5 A usucapião especial rural 

  

A usucapião especial rural surgiu inicialmente no direito brasileiro a partir da 

Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), tendo, ao longo da história, sido recepcionada pelos 

demais textos constitucionais, com exceção da Constituição de 1967 (BRASIL, 1967), a qual 

não destinou nenhum dispositivo específico para tratar sobre o tema. 

Atualmente, a usucapião rural está prevista no artigo 191 da Constituição e no artigo 

1.239 do Código Civil. Para que o possuidor tenha direito a essa espécie de usucapião, é 

necessário que ele preencha alguns requisitos, tais como: não ser proprietário de imóvel urbano 

ou rural; que tenha em sua posse o bem imóvel durante cinco anos ininterruptos; que o bem seja 

uma área de terra, localizada em zona rural, não superior a cinquenta hectares; e que o possuidor 

torne a área de terra produtiva para o seu trabalho ou para o sustento de sua família, exercendo 

nela a sua moradia habitual.   

Desse modo, percebe-se que tanto a Constituição quanto o Código Civil valorizam 

o trabalhador rural, ao garantir a propriedade da terra que esteja exercendo a sua função social. 

Essa espécie de usucapião tenta estimular a chamada agricultura familiar, evitando-se o êxodo 

rural. Rosenvald e Farias (2017, p. 453) destacam que a usucapião rural tem como objetivo 

primordial valorizar a utilização das terras improdutivas pelo trabalhador rural: 

 

Conhecido como usucapião pro labore, teve por objetivo a fixação do homem no 

campo, requerendo a ocupação produtiva do imóvel, devendo este morar e trabalhar 

o usucapiente ou a entidade familiar [...]. Aqui, a função social da posse é mais intensa 

do que na modalidade da usucapião urbana. A simples pessoalidade da posse pela 

moradia não conduz à aquisição da propriedade se não acompanhada do exercício de 

uma atividade econômica, seja ela rural, industrial ou de mera subsistência da entidade 

familiar. O objetivo dessa usucapião é a consecução de uma política agrícola, 

promovendo-se a ocupação de vastas áreas subaproveitadas, tornando a terra útil por 

produtiva.  

    

O conceito de família, no caso da usucapião especial rural, é bastante amplo, pois a 

própria Constituição a define, ao longo do artigo 226, como sendo aquela constituída pelo 

casamento, pela união estável ou pela família monoparental. No entanto, a usucapião rural é 

vedada às pessoas jurídicas, pois estas entidades não podem constituir família ou moradia.  

Interessante notar que, antes do surgimento da Constituição Federal de 1988, 

entendia-se pela possibilidade de usucapião rural de terras devolutas, nos termos do art. 2º, da 

Lei nº 6.969, de 10 de dezembro de 1981 (BRASIL, 1981):  
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Art. 2º - A usucapião especial, a que se refere esta Lei, abrange as terras particulares 

e as terras devolutas, em geral, sem prejuízo de outros direitos conferidos ao posseiro, 

pelo Estatuto da Terra ou pelas leis que dispõem sobre processo discriminatório de 

terras devolutas. 

 

Contudo, com o advento da Constituição Federal, proibiu-se a usucapião rural de 

bens públicos, na forma do parágrafo único do artigo 191 do texto constitucional. De acordo 

com Rosenvald e Farias (2017, p. 454), tal proibição mostrou-se como verdadeiro retrocesso 

social à usucapião rural, uma vez que privilegia o direito formal de propriedade do Estado em 

detrimento da função social dada pelo possuidor: 

 

Cuidando-se de bens patrimoniais, as terras devolutas se enquadram no conceito de 

bens públicos dominicais, sendo que a maior parte delas pertence aos Estados-

membros e residualmente à União Federal. Porém, como o parágrafo único do art. 191 

da Constituição proíbe usucapião rural sobre bens públicos de qualquer natureza, 

pode-se dizer que o retrocitado art. 2º não foi recepcionado em sua inteireza. Trata-se 

de um retrocesso à vedação constitucional à usucapião de terras devolutas, pois viola 

o princípio da função social da propriedade a negativa ao acesso à aquisição originária 

de bens formalmente públicos, mas que materialmente não ostentam qualquer 

legitimação ou merecimento, posto abandonados. 

 

Por fim, o artigo 3º da Lei nº 6.969/81 estabelece algumas vedações específicas, 

proibindo que haja a usucapião rural em áreas indispensáveis à segurança nacional, em terras 

habitadas pelos silvícolas – os atuais indígenas – e em áreas de interesse ecológico, como 

reservas biológicas e parques florestais:  

 

Art. 3º - A usucapião especial não ocorrerá nas áreas indispensáveis à segurança 

nacional, nas terras habitadas por silvícolas, nem nas áreas de interesse ecológico, 

consideradas como tais as reservas biológicas ou florestais e os parques nacionais, 

estaduais ou municipais, assim declarados pelo Poder Executivo, assegurada aos 

atuais ocupantes a preferência para assentamento em outras regiões, pelo órgão 

competente. 

 

Com relação à área máxima permitida para fins de usucapião rural, é importante 

ressaltar que esta deve ser analisada levando-se em conta o módulo rural e a atividade agrária 

regionalizada. O conceito de módulo rural está previsto no art. 4º, incisos II e III, e art. 5º, da 

Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 (BRASIL, 1964), que assim dispõe: 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 

agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 

região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; 

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior; 

 Art. 5° A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada 

zona de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos 

de exploração rural que nela possam ocorrer. 
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Por fim, cumpre destacar que a doutrina pátria também estabelece uma vedação à 

chamada “acessio possessionis”, que permite a soma de tempos de posses sucessivas, pois, na 

usucapião rural, seria impossível que o sucessor detenha as mesmas características que o seu 

antecessor, dado o caráter personalíssimo de tal posse. Nesse sentido, o Conselho da Justiça 

Federal, na IV Jornada de Direito Civil (BRASIL, 2012), editou o Enunciado nº 317, que, em 

síntese, veda a “acessio possessionis” na usucapião urbana e rural: 

 

CJF – Enunciado nº 317 – Art. 1.243: A accessio possessionis de que trata o art. 1.243, 

primeira parte, do Código Civil não encontra aplicabilidade relativamente aos arts. 

1.239 e 1.240 do mesmo diploma legal, em face da normatividade da usucapião 

constitucional urbano e rural, arts. 183 e 191, respectivamente. 

 

Dessa forma, a usucapião rural é destinada àquele que não possui qualquer tipo de 

imóvel, seja ele urbano ou rural, e que detenha, durante cinco anos ininterruptos, uma área rural 

produtiva não superior a cinquenta hectares, com o intuito de sustentar a si mesmo e a sua 

família, utilizando-a, também, como sua moradia habitual, mostrando-se como verdadeiro 

instrumento de regularização fundiária no meio rural.  

 

4.2.6 A usucapião especial urbana 

  

A usucapião especial urbana foi uma novidade introduzida pela Constituição, que, 

posteriormente, foi incorporada pelo Código Civil em seu artigo 1.240, “caput”. Tal espécie de 

usucapião possui uma série de requisitos necessários à sua obtenção, tais como: a área da 

propriedade, que não pode superar duzentos e cinquenta metros quadrados (250 m2); a posse da 

propriedade, durante cinco anos, ininterruptos e sem oposição; a finalidade do imóvel, que deve 

ser utilizada para a moradia do possuidor ou da sua família. Além disso, o possuidor não deve 

ter nenhuma outra propriedade imóvel, seja ela urbana ou rural.  

Conforme citado anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro atual adota uma 

interpretação ampla de família. No caso da usucapião especial urbana, tanto a Constituição, em 

seu artigo 183, parágrafo primeiro, quanto o Código Civil, em seu artigo 1.240, parágrafo 

primeiro, prescrevem que o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos tanto ao 

homem, quanto à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Assim, o legislador 

decidiu favorecer as mais diversas formas de família, seja aquelas formadas pela união estável, 

seja aquelas formadas pelo casamento, dentre outros exemplos. 

Ademais, a Constituição e o Código Civil também estabelecem algumas vedações 

no que diz respeito à posse, proibindo que o novo possuidor detenha esse direito mais de uma 
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vez e que haja a usucapião de bens públicos, conforme os parágrafos segundo e terceiro dos 

artigos 183, da Constituição Federal. 

Quanto à área do imóvel, entende-se que os 250 m² (duzentos e cinquenta metros 

quadrados) sejam o limite máximo, fixado pelo legislador como sendo o ideal para a moradia 

do possuidor e de sua família, abrangendo tanto a área do terreno quanto a da construção, sendo 

vedado que uma ou outra supere o limite legal. Logo, garante-se uma maior liberdade para o 

possuidor, desde que este cumpra a função social da propriedade e que respeite os limites 

impostos pela lei e pela Constituição. 

 

4.2.7 A usucapião familiar 

 

A usucapião familiar, ou por abandono do lar conjugal, encontra-se prevista no art. 

1.240-A do Código Civil. Essa espécie de usucapião tem como objetivo assegurar a propriedade 

para o cônjuge ou companheiro que, por ventura, venha a ser desamparado com o abandono do 

seu parceiro, garantindo a sua sobrevivência. Os requisitos são, pois, mais específicos que 

outras espécies de usucapião: exige-se do possuidor que detenha a posse, de forma direta, com 

exclusividade, ininterruptamente e sem oposição, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob imóvel 

urbano de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados); que haja o abandono do lar pelo 

ex-cônjuge ou ex-companheiro; que o imóvel seja utilizado para sua moradia ou de sua família; 

e que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  

De acordo com o Enunciado nº 595 da VII Jornada de Direito Civil, o abandono do 

lar “[...] deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono 

voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em 

averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável” (BRASIL, VII Jornada de Direito 

Civil, 2015). Assim, o abandono do lar, para fins de usucapião familiar, não pode ser 

involuntário, fruto de decisão judicial; é necessário que este se dê de forma injustificada pelo 

ex-cônjuge ou ex-companheiro, caracterizando verdadeiro descaso para com o possuidor do 

imóvel. Desse modo, não caracteriza o abandono do lar a saída temporária do imóvel, fruto de 

desavenças entre o casal, ou, ainda, a saída resultante do desfazimento da sociedade conjugal; 

é preciso, pois, que o ex-cônjuge ou ex-companheiro decida partir da residência com o intuito 

de abandonar à própria sorte o possuidor sobrevivente, deixando-o em completo desamparo. 

Importante destacar, contudo, que, no contexto de violência doméstica, o abandono 

do cônjuge ou companheiro ocorre, via de regra, em virtude de agressões físicas ou psicológicas 

praticadas pela outra parte, de modo que a convivência entre o casal torna-se insuportável, o 
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que, consequentemente, legitima a saída da vítima do lar, sem que, para tanto, reste configurado 

o abandono do lar. 

Desse modo, não se pode caracterizar como abandono a saída do cônjuge ou do 

companheiro no contexto de violência doméstica, pois a vítima, em situação de vulnerabilidade, 

precisa abandonar o lar, ou, ainda, adotar alguma medida protetiva, de modo que a sua vida e a 

sua segurança pessoal sejam resguardadas das ações do agressor, razão pela qual este não faz 

jus à aquisição da propriedade pela usucapião familiar. 

Nesse sentido, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da 

Apelação nº 2844-44 (CEARÁ, 2018), de relatoria do Desembargador Teodoro Silva Santos, 

julgado em 27 de junho de 2018, que o abandono do lar não pode ser confundido com a 

separação judicial, uma vez que o abandono resulta de uma atitude dolosa daquele que partiu, 

deixando a família em situação de desamparo, enquanto que na separação a convivência entre 

o casal torna-se insuportável, legitimando, pois, a saída do cônjuge ou companheiro do imóvel, 

sem que, com isso, configure abandono propriamente dito: 

 

Os autos revelam que, enquanto perdurou o casamento, as partes residiram no imóvel. 

Quando o réu, apelado, deixou o lar conjugal, em razão da insuportabilidade da vida 

em comum, o bem passou a ser objeto de litígio, não havendo falar em abandono [...]. 

Aliás, o abandono não pode ser confundido com a separação, pois, inegável, com o 

desfazimento da sociedade conjugal, o fato de um sair do lar não configura, por si só, 

abandono. Este caracteriza-se pela atitude dolosa daquele que se evadiu, deixando a 

família em completo desamparo, o que, como dito, não restou demonstrado nos autos. 

 

Ademais, destaca-se que a usucapião familiar não pode ser reconhecida mais de 

uma vez ao possuidor, nos termos do parágrafo § 1º do art. 1.240-A. Isso porque a lei procura 

proteger aquele que se encontra em uma situação precária e excepcional, não podendo ser 

utilizado reiteradamente como meio ordinário de aquisição da propriedade, evitando-se, com 

isso, a banalização desse importante instituto.  

Por fim, ressalta-se que o possuidor deve utilizar o imóvel para sua moradia ou de 

sua família, e que este não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, o que, demonstra, 

mais uma vez, o caráter social da posse na usucapião, uma vez que se exige uma destinação 

específica para o imóvel, o qual deve atender à sua função social, atuando a usucapião como 

instrumento necessário para a democratização do direito à moradia. 

 

4.2.8 A usucapião administrativa (ou extrajudicial) 

 

A usucapião administrativa, também chamada de usucapião extrajudicial, surgiu 

com o advento do Código de Processo Civil de 2015, e está prevista no art. 216-A, da Lei de 
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Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973). Tal espécie de usucapião procura 

facilitar o processo de aquisição da propriedade, por meio de um procedimento administrativo 

mais célere e menos burocrático do que aquele previsto na via judicial. 

Dispõe o “caput”, do art. 216-A, que a usucapião administrativa será processada 

diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o 

imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, devendo o 

pedido ser instruído com os seguintes documentos: a) ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas 

circunstâncias; b) planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, 

com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 

profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; c) certidões negativas dos distribuidores 

da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; e d) justo título ou quaisquer 

outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, 

tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. 

A ata notarial, como instrumento público, serve para atestar a existência e o modo 

de existir de algum fato, nos termos do art. 384 do CPC/15, sendo um documento importante 

no processo da usucapião administrativa, uma vez que garante fé-pública aos fatos narrados 

pelo possuidor, podendo ser demonstrado, com isso, o tempo de posse e outras circunstâncias 

inerentes ao caso concreto. A planta e o memorial descritivo, por sua vez, servem para delimitar 

a extensão do terreno do possuidor, de modo que seja possível conceder a propriedade de forma 

adequada e precisa, sem ferir, com isso, direitos pertencentes a outros confinantes. Ademais, as 

certidões negativas servem para atestar a regularidade do bem imóvel, ao passo que o justo 

título confere uma maior legitimidade para o possuidor, comprovando a origem, a continuidade, 

a natureza e o tempo da posse por meio de documentos fiscais, tais como comprovantes de 

pagamentos de impostos e taxas que incidirem sobre o imóvel. 

Caso a planta do imóvel não contenha a assinatura  de qualquer um dos titulares de 

direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 

imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo 

correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em quinze dias, 

interpretado o silêncio como concordância, nos termos do art. 216-A, § 2º, da Lei de Registros 

Públicos (BRASIL, 1973). Aqui, percebe-se que o silêncio do proprietário implicará anuência 

para com o processo de usucapião, em consonância com o disposto no art. 111, do Código Civil 
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(“o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 

necessária a declaração de vontade expressa”). 

Rosenvald e Farias (2017, p. 452), contudo, criticam tal hipótese, por considerar ser 

essencial a manifestação expressa do proprietário no processo de usucapião extrajudicial: 

 

Deferir a aquisição originária da usucapião pela via extrajudicial sem o assentimento 

expresso do titular atual, seria grave ofensa ao direito fundamental de propriedade 

(art. 5., XXII, CF), sobremodo pelo fato de não haver compensação financeira quando 

mutaçao subjetiva de titularidade. Mesmo que o possuidor ostente prova documental 

quanto à aquisição do domínio pelo decurso do tempo e demais pressupostos da 

usucapião, remanesce com. o proprietário a sua titularidade formal, que ostenta um 

conteúdo mínimo a ser tutelado pelo ordenamento. Seria ofensiva a garantia 

institucional da propriedade uma norma infraconstitucional que abstratamente 

suprimisse a titularidade fora do devido processo legal, exceto se o poder de 

conformação do legislador envolva expressa anuência do próprio proprietário. Só 

assim, se legitima a ponderação entre o espaço de liberdade do indivíduo, o direito 

fundamental de acesso à propriedade e o interesse da coletivídade. 

 

Após a autuação do pedido, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, 

ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de 

registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se 

manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, publicando, ainda, edital em jornal de grande 

circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se 

manifestar igualmente no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 216-A. 

Ao final do procedimento, caso não haja pendências de diligências e achando-se em 

ordem a documentação o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as 

descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso, na forma do § 

6º do art. 216-A. Contudo, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de 

imóveis irá rejeitar o pedido, sem que, para tanto, reste inviabilizado o ajuizamento de ação de 

usucapião pela via judicial, consoante dispõe os §§ 8º e 9º do dispositivo supracitado. 

Portanto, percebe-se que a usucapião administrativa (ou extrajudicial) procura 

agilizar o procedimento de aquisição da propriedade, podendo o possuidor encaminhar o seu 

pedido diretamente ao oficial de registro de imóveis, sem a necessidade de ajuizar uma ação 

judicial, evitando-se, com isso, um processo lento e burocrático, facilitando a vida do possuidor 

e reduzindo, consequentemente, os custos para o Estado. 
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5 A USUCAPIÃO URBANA DE BENS IMÓVEIS COMO INSTRUMENTO DE 

REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL   

 

 Ao longo do presente trabalho, foram analisados os conceitos de moradia e posse, 

bem como o instituto da usucapião de bens imóveis e as mais diversas espécies de usucapião 

presentes na legislação brasileira. Os artigos do Código Civil e da Constituição Federal que 

tratam sobre a usucapião de bens imóveis demonstram, de forma clara, a importância que o 

Estado deu para a posse como forma de aquisição da propriedade, destacando, especialmente, 

a posse destinada para fins de moradia (a chamada “posse-trabalho”). 

 Desse modo, resta analisar a usucapião especial urbana no Estatuto da Cidade, em 

especial a usucapião urbana coletiva, e como esse instituto pode ser utilizado para facilitar a 

aquisição da moradia para famílias de baixa renda, atuando como verdadeiro instrumento de 

regularização habitacional nos municípios brasileiros. 

 

5.1 A usucapião especial urbana no Estatuto da Cidade  

 

A lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, também chamada de “Estatuto da Cidade”, 

disciplina a usucapião especial urbana individual e coletiva, ambas de importantíssima função 

social e que garantem a eficácia da política urbana nos municípios brasileiros.  

 

5.1.1 A usucapião especial urbana individual 

  

A usucapião especial urbana individual, prevista no art. 9º do Estatuto da Cidade, 

prevê que, aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 m2 (duzentos e 

cinquenta metros quadrados), por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, irá adquirir o 

domínio do bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural e desde que 

o utilize para sua moradia ou de sua família.  

Como se percebe, o Estatuto da Cidade estabelece praticamente o mesmo preceito 

artigo 1.240 do Código Civil, com a diferença que este último apenas cita “área urbana”, já o 

Estatuto da Cidade fala em “área urbana ou edificação urbana”, valorizando-se não somente a 

usucapião da área, do terreno, mas sim da moradia, objeto de proteção pela Constituição. Isso 

demonstra a preocupação do legislador em assegurar um mínimo existencial ao possuidor, que, 

contudo, deve respeitar os limites legais, sobretudo quanto à extensão do terreno e do edifício, 

que não podem ultrapassar os duzentos e cinquenta metros quadrados, para ambos os casos. 
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Questão interessante se mostra, contudo, quando o imóvel a ser usucapido possui 

dimensões inferiores ao módulo urbano definido na legislação local. Poderia o possuidor ser 

impedido de usucapir o imóvel? Para o Supremo Tribunal Federal, não é motivo suficiente para 

se negar o direito constitucional à usucapião se o imóvel não atender ao mínimo dos módulos 

urbanos exigidos pela legislação local para a respectiva área, pois não pode a legislação 

infraconstitucional se sobrepor aos direitos estabelecidos no Texto Constitucional.  

Nesse sentido, destaca-se o Recurso Extraordinário nº 422.349/RS (BRASIL, 

2015), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 29 de abril de 2015, em sede de 

repercussão geral, cuja ementa é transcrita a seguir: 

 

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. 

Interessados que preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição 

Federal. Pedido indeferido com fundamento em exigência supostamente imposta pelo 

plano diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. 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. Recurso provido. 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. 2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma 

municipal. 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). 4. Recurso extraordinário 

provido. 

 

Com relação à titularidade do bem imóvel, dispõe o art. 9º, § 1º, do Estatuto que “o 

título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do 

estado civil”. Não se mostra, pois, necessário comprovar se o imóvel fora usucapido na 

constância da sociedade conjugal ou fora dela ou, ainda, se o imóvel foi adquirido por pessoal 

solteira ou em união estável; o legislador apenas requer que o possuidor cumpra os requisitos 

legais para que possa usucapir o imóvel, independente do seu estado civil, favorecendo, pois, o 

conceito de família disposto no texto constitucional. 

Ademais, destaca-se que a usucapião especial urbana, prevista no Estatuto da 

Cidade, não pode ser reconhecida mais de uma vez ao possuidor, nos termos do parágrafo 2º do 

art. 9º. Conforme dito anteriormente, a lei procura conceder prazos especiais ao possuidor para 

que este possa adquirir o bem o mais rápido possível, a fim de garantir a sua subsistência e de 

sua família. Conceder várias vezes tal benefício, de forma indevida, além de banalizar e 

desnaturar a usucapião especial urbana, tornaria ainda mais difícil conceder esse direito para 

aqueles que, de fato, precisam dele. 
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Nesse sentido, afirma MORAES SÁ (2016, p. 17) que o possuidor do imóvel, ao 

adquirir o bem, pode dispô-lo da maneira que lhe aprouver, inclusive vende-lo; o que não se 

pode admitir é o uso reiterado da usucapião especial urbana como meio ordinário de aquisição 

da propriedade imóvel: 

 

A conquista da propriedade imobiliária por intermédio da usucapião especial urbana, 

não impede o então agora proprietário de dispor livremente de seu domínio, podendo 

para tanto realizar qualquer espécie de negócio jurídico, tais como venda, doação, 

permuta, hipoteca, etc. Não se olvide que o reconhecimento desse instituto somente 

pode ser atribuído ao prescribente uma única vez. Buscou o legislador evitar que o 

presente remédio servisse de instrumento para estimular uma cadeia de especulação 

imobiliária. Neste aspecto, repita-se, esse direito não será declarado ao mesmo 

possuidor em mais de uma oportunidade, o que revela a impossibilidade de proceder 

empreitadas imobiliárias utilizando-se da usucapião especial em qualquer outro 

lugarejo, ainda que longínquo, totalmente distante e distinto daquele onde se operou 

a primeira (usucapião). 

 

Além disso, cumpre ressaltar que, embora a “acessio possessionis” seja vedada na 

usucapião rural, o Estatuto da Cidade prevê essa hipótese com relação à usucapião especial 

urbana, ao citar, em seu artigo 9º, parágrafo terceiro, que “o herdeiro legítimo continua, de pleno 

direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 

sucessão”. Dessa forma, o Estatuto da Cidade prestigia aquele que, legitimamente, detém a 

posse do seu antecessor, exigindo-se apenas que a sua residência seja concomitante à data de 

abertura da sucessão. Contudo, a lei fala apenas em herdeiro legítimo, “[...] o que por si só 

traduz o afastamento do herdeiro testamentário e de outras pessoas que não estejam residindo 

no imóvel a ser usucapido no momento da abertura da sucessão” (MELLO, 2017, p. 201). 

Ressalte-se, ainda, que a legislação veda o uso do imóvel para outros fins que não 

o residencial. Contudo, uma parcela da doutrina defende que se possa utilizar parte do imóvel 

para a prática de pequeno comércio, desde que no imóvel residam o possuidor do imóvel ou a 

sua família. Nesse sentido, afirmam Rosenvald e Farias (2017, p. 430) que a questão da moradia 

deve ser analisada levando-se em consideração aspectos da cultura popular brasileira, em que é 

comum haver estabelecimentos comerciais de pequeno porte nas garagens ou nos quintais das 

casas, sobretudo nas periferias das grandes cidades:  

 

Ainda no aspecto da moradia, afasta-se eventual pretensão de usucapião sobre bem 

utilizado com fins não residenciais, como consultórios médicos e escritórios. Contudo, 

se a destinação for mista - para fins de residência e trabalho simultaneamente -, não 

há óbice à usucapião. Realmente, essa situação híbrida é muito corriqueira em nossa 

cultura e a efetivação da atividade econômica não deprecia o sentido concomitante da 

moradia que é exercida pelo possuidor. 

 

 Por fim, com relação ao rito necessário para a aquisição da propriedade imóvel, é 

necessário tecer alguns comentários pertinentes sobre o assunto. 
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 Inicialmente, estabelece o art. 14, do Estatuto da Cidade, que o rito processual a ser 

observado na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano deverá ser o sumário. Tal 

rito, previsto originalmente no Código de Processo Civil de 1973 (BRASIL, 1973), foi extinto 

com o advento da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil (CPC), 

sendo, portanto, necessário analisar o caso concreto para que se possa decidir o rito a ser 

adotado no processo. Se a ação foi ajuizada ainda na vigência do CPC/73, aplica-se este, por 

determinação expressa do código atual (art. 1.046, § 1º). Contudo, caso a ação tenha sido 

proposta já sob a vigência do CPC/2015, aplica-se o procedimento comum, consoante dispõe o 

art. 1.049, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

 Com relação à competência para o julgamento da demanda, esta será do foro da 

situação do imóvel, na forma do art. 47, do CPC/15 (“para as ações fundadas em direito real 

sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”). Embora seja regra de competência 

absoluta, admite-se duas hipóteses de modificação de competência: a) caso a União manifeste 

interesse na causa, a competência poderá ser atraída para a Justiça Federal, na forma do art. 

109, I, da Constituição; e b) caso a Fazenda Pública do Estado ou do Município manifestem 

interesse na causa, haverá deslocamento da competência para a respectiva Vara da Fazenda 

Pública, onde houver. 

 Ademais, o art. 12, do Estatuto da Cidade, dispõe um rol específico de legitimados 

para a propositura da ação de usucapião especial urbana, quais sejam: a) o possuidor, 

isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; b) os possuidores, em estado de 

composse; e c) como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, 

regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada 

pelos representados. Nesta última hipótese, reconhece o legislador a importância das 

associações populares, garantindo a sua representatividade no processo de usucapião. 

 A legitimidade passiva, por sua vez, encontra-se representada pelo proprietário do 

bem a ser usucapido, pelos confinantes do imóvel e, ainda, pelos eventuais interessados na ação. 

Nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/15, “os confinantes serão citados pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada”, sendo, ainda, publicados editais para que interessados se manifestem na causa, na 

forma do art. 259, I, do Código de Processo Civil de 2015. 

 Sobre o Ministério Público, dispõe o Estatuto da Cidade, no art. 12, § 1º, que este 

deverá obrigatoriamente participar no processo, em razão do interesse público envolvido na 

causa. É, pois, mais um exemplo da importância do Ministério Público enquanto instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica, do regime 
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, “caput”, 

da Constituição Federal. Não obstante, parte da doutrina critica a ausência de legitimidade do 

Ministério Público para propor a ação de usucapião de bens imóveis.  

Rosenvald e Farias (2017, p. 441), por exemplo, destacam que, embora o Parquet 

não possa ingressar na ação como legitimado ativo, poderá propor ação civil pública, a fim de 

regularizar a situação habitacional precária em que se encontram os possuidores do imóvel: 

 

[...] errou o legislador ao não ter concedido ao Ministério Público a legitimação para 

o ajuizamento da demanda, tratando-se a urbanização de espaços uma questão que 

envolve interesse sociais. Apesar da restrição à legitimidade ativa do art. 12, III, da 

Lei nº 10.257/01, nada impede a legitimidade concorrente e disjuntiva do Ministério 

Público para propor ação civil pública [...]. Com esse instrumento valioso, o 

Ministério Público estará apto a ajuizar medida compelindo o Poder Judiciário a 

conceder propriedade coletiva em prol daqueles que exercem moradia em áreas 

abandonadas pelos proprietários. Aliás, a administração é imediatamente beneficiada, 

eis que poderá regularizar a ocupação do solo em enormes áreas, sem necessitar de 

desembolso de recursos pela via da desapropriação.  

 

 Com relação às custas processuais, dispõe o § 2º, do art. 12 do Estatuto da Cidade, 

que o autor terá direito aos benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive 

perante o cartório de registro de imóveis. No entanto, caso o autor seja vencido na ação, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que as certificou, o vencedor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. 

 Por último, ressalte-se que a usucapião especial de imóvel urbano poderá ser 

invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro 

no cartório de registro de imóveis, ficando, na pendência da ação de usucapião especial urbana, 

sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas 

relativamente ao imóvel usucapiendo, a fim de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema, 

na forma dos artigos 11 e 13 do Estatuto da Cidade. 

 

5.1.2 A usucapião especial urbana coletiva 

  

A usucapião especial urbana coletiva, prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, 

foi verdadeira inovação no direito brasileiro, tendo como principal objetivo regulamentar as 

favelas, cujos habitantes vivem em situações precárias, sem o domínio da propriedade.  
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Para Rosenvald e Farias (2017, p. 438), a usucapião especial urbana coletiva é, na 

verdade, uma resposta aos anseios da população de baixa renda em busca de uma moradia 

digna, sendo, portanto, uma forte demonstração da função social da posse como instrumento 

necessário para a democratização do acesso à moradia: 

 

A usucapião coletiva de imóveis particulares é forte instrumento de função social da 

posse, uma vez que permite uma alternativa de aquisição de propriedade em prol de 

possuidores que não tenham acesso a ações individuais de usucapião - porque o 

imóvel está encravado em loteamento irregular ou porque a área possuída é inferior 

ao módulo urbano mínimo. Com a opção pela usucapião coletiva, o legislador retirou 

a injustiça da prevalência da forma sobre o fundo, permitindo-se não só a aquisição 

da propriedade pela comunidade de possuidores, como a urbanização da área e 

ampliação da prestação de serviços públicos sobre os imóveis. 

 

Em sua redação original, o art. 10 estabelecia que as áreas urbanas com mais de 250 

m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), ocupadas por população de baixa renda para sua 

moradia, por 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não fosse possível 

identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, seriam susceptíveis de serem usucapidas 

de forma coletiva, exigindo-se, contudo, que os possuidores não fossem proprietários de outro 

imóvel urbano ou rural.  

Entretanto, com o advento da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 (BRASIL, 

2017), o art. 10 sofreu alterações em sua redação. O termo “áreas urbanas” – que abrangia, de 

forma genérica, qualquer construção existente no meio urbano – foi substituído por “núcleos 

urbanos informais”. Tal substituição demonstra a preocupação do Estatuto em legitimar as 

comunidades carentes existentes nas periferias das grandes cidades. Agora, a usucapião não é 

mais analisada apenas sob a ótica do bem a ser usucapido, mas sim a partir da visão daqueles 

que necessitam do bem imóvel para atender às suas demandas e particularidades, sendo, pois, 

“núcleos urbanos informais” um termo mais correto e adequado para retratar a importância dos 

possuidores no processo de aquisição da propriedade imóvel (e, consequentemente, na luta por 

uma moradia justa e digna). 

Nesse sentido, destacam MATIAS e SANTOS (2009, p. 34) que a participação dos 

habitantes e dos líderes comunitários se mostra essencial para a regularização fundiária de 

cortiços e favelas, conferindo legitimidade no processo de usucapião coletiva: 

 

Fica aberta, assim, a possibilidade dos moradores de baixa renda adquirirem a 

propriedade de fração ideal do imóvel urbano que ocupem, para que, num segundo 

passo, tenham maiores condições de exigirem dos Poderes Públicos e dos 

responsáveis por eventual parcelamento clandestino a realização de obras de 

urbanização (coleta de esgoto, iluminação pública, asfalto, áreas de lazer, escolas etc.), 

melhorando a qualidade de vida e, seguramente, diminuindo a criminalidade. [...]. 

Assim, para que seja possível a regularização fundiária nas favelas e cortiços, torna-

se indispensável que os líderes comunitários passem a organizar e orientar a 
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comunidade, criando formalmente as associações de moradores onde ainda não 

houver e, por fim, ajuizando as ações de usucapião coletivo. 

 

Ademais, cumpre destacar que, antes, para haver a usucapião coletiva do imóvel, 

seria necessário que este possuísse uma área maior que 250 m2 (duzentos e cinquenta metros 

quadrados), e que não fosse possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, o que, 

de certa forma, inviabilizava a aplicação do instituto, uma vez que era quase impossível 

comprovar esse requisito de maneira objetiva.  

Entretanto, atualmente, com o advento da Lei nº 13.465/17, o tamanho máximo 

necessário para a aquisição da propriedade passa, agora, a ser de 250 m2, não mais levando-se 

em consideração a impossibilidade de identificação dos terrenos por cada possuidor, mas sim 

considerando a área total dividida pelo número de possuidores. Tal modificação, sem dúvida, 

facilita a aquisição da propriedade imóvel pelas comunidades carentes, pois não se exige mais 

a comprovação de uma posse desordenada – que, na prática, era inviável –, mas sim a análise 

da área total do imóvel em relação ao número de possuidores, conferindo, assim, um critério 

mais objetivo para a aquisição do imóvel a ser usucapido. 

No que se refere à “acessio possessionis”, o art. 10, § 1º, permite ao possuidor que 

este possa, para fins de prazo, acrescentar sua posse à do seu antecessor, contanto que ambas 

sejam contínuas. Diferentemente da usucapião urbana individual – em que somente o herdeiro 

legítimo pode continuar a posse de seu antecessor, desde que resida no imóvel na ocasião da 

abertura da sucessão –, na usucapião urbana coletiva é possível contar a posse do morador 

anterior, independentemente de relação de parentesco. Novamente, busca o legislador facilitar 

a aquisição da propriedade para aquele que se encontra em situação precária, garantindo, pois, 

a soma das posses a fim de agilizar o processo de usucapião. 

Com relação ao rito necessário para a aquisição da propriedade imóvel por meio da 

usucapião urbana coletiva, este é o mesmo daquele disposto na usucapião urbana individual, 

inclusive no que tange à competência, à legitimidade das partes e à participação do Parquet na 

ação. Contudo, a usucapião especial urbana coletiva possui algumas particularidades dignas de 

ressalvas, que merecem ser analisadas de forma mais aprofundada. 

O rito, conforme anteriormente dito, deverá ser o sumário, caso a ação tenha sido 

proposta ainda sob a vigência do CPC 1973 e não tenha sido sentenciada, ou então deverá ser 

o comum, para as ações propostas sob a vigência do Código de Processo Civil atual.  

Com relação à declaração da usucapião urbana coletiva, esta deverá ser concedida 

pelo juiz, por meio de sentença fundamentada, a qual servirá de título para registro no cartório 

de registro de imóveis, nos termos do art. 10, § 2º, do EC/01. Na sentença, o juiz atribuirá igual 
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fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada 

um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais 

diferenciadas, conforme dispõe o art. 10, § 3º, do referido diploma legal. 

Sobre o condomínio especial constituído, este é considerado indivisível, não sendo 

passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos 

condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio, nos 

termos do § 4º do dispositivo supracitado. Por fim, com relação às deliberações relativas à 

administração do condomínio especial, estas deverão ser tomadas por maioria de votos dos 

condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes, na forma do § 

5º, do art. 10. Assim, garante-se uma maior participação dos possuidores (agora proprietários 

do imóvel) na gerência do condomínio, democratização, pois, o uso do imóvel usucapido. 

Por fim, cumpre destacar algumas críticas que parte da doutrina estabelece sobre a 

usucapião especial urbana coletiva, sobretudo quanto à sua constitucionalidade. 

Para CARLOS MALUF e ADRIANA MALUF (2011, p. 95), a usucapião urbana 

coletiva não pode ser considerada um instrumento eficaz para o saneamento do problema 

habitacional brasileiro, pois, além de não ter previsão expressa no Texto Constitucional, tal 

instrumento não seria apto a garantir uma qualidade de vida melhor para os habitantes de 

comunidades carentes, uma vez que a mera titularidade do imóvel não afastaria os outros 

problemas existentes nas periferias, como a falta de saneamento básico, saúde, segurança e 

lazer. De acordo com os autores: 

 

[...] a transferência de propriedade em nada vai garantir uma qualidade de vida 

satisfatória aos novos proprietários, pois enquanto não houver a efetiva urbanização 

da gleba em questão, viabilizando a consecução do objetivo principal da política 

urbana que é o ordenamento da cidade em prol do bem-estar e da segurança da 

coletividade, esse objetivo não será atendido, uma vez que, como é sabido por todos, 

a favela não representa exatamente o lugar mais seguro, humano e saudável para o 

indivíduo se desenvolver. O lar, sim, constitui um direito personalíssimo da pessoa 

humana, intimamente ligado à sua dignidade. 

 

Contudo, tal entendimento mostra-se equivocado, sobretudo quando se analisa os 

possíveis efeitos da concessão da titularidade do imóvel por meio da usucapião coletiva. 

Primeiramente, quanto à ausência de previsão no Texto Constitucional, tal motivo 

não se mostra suficiente para impedir a aplicabilidade da usucapião urbana coletiva em casos 

concretos. O Estatuto da Cidade, ao dispor expressamente sobre essa espécie de usucapião, não 

está obstruindo ou suprimindo qualquer direito; ao contrário, mostra-se como instrumento 

necessário para a efetivação dos princípios dispostos no texto constitucional, como o princípio 

da função social da propriedade, por exemplo. 
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Carlos José Cordeiro (2009, p. 10) defende que a ausência de previsão expressa da 

usucapião coletiva no Texto Constitucional não invalida o disposto no Estatuto da Cidade, uma 

vez que a proteção de direitos fundamentais (como a moradia, por exemplo) pode ser feita tanto 

pela Constituição, quanto por leis complementares e ordinárias, sem que, com isso, haja 

qualquer violação de ordem constitucional: 

 

De fato, a não previsão expressa pelo legislador constituinte do usucapião coletivo 

não significa a impossibilidade de sua existência, até porque os métodos 

interpretativos sistemático e teleológico firmam entendimento contrário, primeiro, 

pelo fato de que o conteúdo do art. 10 da Lei n. 10.257/01 vai de encontro à efetivação 

do princípio constitucional da função social da propriedade; depois, em virtude de que 

o usucapião coletivo é um dos instrumentos de concretização de um direito social 

fundamental, qual seja, a moradia. 

 

Ademais, quanto à suposta ineficácia da usucapião urbana coletiva, esta também se 

mostra infundada. A regularização do imóvel, obtida com a usucapião urbana coletiva, é o 

primeiro passo necessário para que os possuidores possam ter acesso à uma qualidade de vida 

melhor. Como titulares do imóvel, os moradores podem pleitear perante o Poder Público todas 

as suas necessidades, possibilitando, assim, o acesso a outros direitos fundamentais, como o 

direito ao saneamento básico, à segurança pública e ao lazer.  

Nesse sentido, Hoshino, Meirinho e Coelho (2017, p. 980) aduzem que a titulação 

do imóvel não impede a sua posterior urbanização, de modo que a regularização fundiária pode 

ser feita em diversas etapas, garantindo-se, primeiramente, a propriedade do imóvel e, depois, 

a urbanização do ambiente ao redor, ou, então, ambas as medidas podem ser adotadas em 

conjunto, sem qualquer prejuízo aos possuidores:  

 

A regularização fundiária pode ser executada em etapas, iniciando pela titulação, na 

modalidade coletiva, que será posteriormente individualizada por meio da posterior 

urbanização. Nesse passo, uma medida não se torna obstáculo para a outra, ao 

contrário, são complementares e integradas, sendo executadas de forma sequencial, 

admitida a possibilidade de serem executadas também de forma simultânea [...]. Essa 

preocupação em realizar a regularização fundiária plena, e não somente o 

reconhecimento da propriedade através da titulação, é um desafio que cabe também 

ser enfrentando no resultado na decisão coletiva. 

 

Logo, mostram-se infundadas tais críticas à usucapião urbana coletiva, uma vez 

que, com esse instrumento civil, o Estatuto da Cidade procura regularizar a situação precária 

em que vivem milhares de pessoas nas favelas ao redor do Brasil, garantindo àqueles que 

preencherem os requisitos legais o direito à moradia e à propriedade, inerentes ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. Ao dispor prazos e garantias especiais, o legislador busca reparar 

a omissão do Poder Público para com os desfavorecidos, demonstrando que a usucapião vai 

além da mera aquisição da propriedade, atuando como verdadeiro instrumento necessário para 
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a democratização do acesso à moradia e para a regularização habitacional nos municípios 

brasileiros.   

 

5.2 A usucapião urbana de bens imóveis e a democratização ao acesso à moradia 

 

 O direito à moradia foi, por muitos anos, negligenciado pelo Poder Público, sendo, 

inclusive, tratado como uma mera extensão do direito de propriedade. A questão habitacional, 

que atinge várias cidades brasileiras, apenas passou a ser reconhecida como um desafio real 

para o urbanismo com o advento da Constituição Federal de 1988 e, mais precisamente, com o 

surgimento do Estatuto da Cidade, em 2001, o qual introduziu um novo conceito de cidade, 

mais adequado ao conceito de função social da propriedade disposto no texto constitucional, 

colocando o acesso à moradia como núcleo central para o desenvolvimento sustentável das 

cidades, a fim de garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 Nesse sentido, asseveram CARLOS MALUF e ADRIANA MALUF (2011, p. 21) 

que o Estatuto da Cidade surgiu com o fim de proporcionar uma vida digna para os habitantes 

das cidades, em especial para aqueles que vivem em situações extremamente precárias, sem 

acesso à direitos básicos, como saneamento básico, transporte público, lazer e moradia:  

 

O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes gerais para a política urbana, para a 

administração das cidades, tornando-as, na medida do possível, mais próximas do 

modelo de cidade sustentável, ou seja, passíveis de fornecer para os seus habitantes 

condições adequadas de habitabilidade, viabilizando-lhes uma vida digna, humana, 

com acesso aos bens indispensáveis para a vida, como a moradia, o saneamento 

básico, o transporte, a educação, o lazer, a memória popular. Enfim, um local seguro 

e agradável para o indivíduo se desenvolver. Para tanto, restringe, através dos 

instrumentos urbanísticos, a liberdade de atuar do particular em benefício da 

coletividade, impondo-lhe severas limitações à sua prosperidade. 

 

Do mesmo modo, afirma Nelson Saule Júnior (2007, p. 52) que a moradia se insere 

como instrumento necessário para o desenvolvimento das cidades – sobretudo no que se refere 

ao direito às “cidades sustentáveis” – de modo a garantir acesso à direitos básicos para os 

habitantes mais carentes, em especial aos moradores de rua e àqueles que vivem nas periferias 

das grandes cidades brasileiras: 

 

O direito à moradia dos habitantes da cidade é o núcleo central do direito à cidades 

sustentáveis. As atividades, ações e funções desempenhadas na cidade que tragam 

como resultado a violação coletiva do direito à moradia, como o abandono do Estado 

em atender as necessidades básicas das pessoas que vivem em assentamentos 

informais nas distantes periferias urbanas traz como consequência a violação ao 

direito à cidades sustentáveis. [...] O direito à moradia coletivo (sic) dos grupos 

vulneráveis, como moradores de um acampamento à beira de uma avenida, dos 

loteamentos e conjuntos habitacionais populares nas periferias urbanas, das favelas, 

dos cortiços, de ruas e viadutos é parte integrante da garantia do direito à cidades 
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sustentáveis. Atribuir legitimidade para estes grupos participarem da gestão da cidade 

estará atendendo, ao mesmo tempo, o direito à moradia e o direito à cidades 

sustentáveis. 

 

Logo, a questão da moradia não pode ser mais vista tão somente como um bem 

imóvel pertencente a um indivíduo, de forma isolada, mas sim como um mecanismo essencial 

para a proteção de direitos pertencentes à coletividade. Para Calixto e Dias (2015, p. 299), a 

moradia não deve ser analisada apenas sob o aspecto material, enquanto objeto, mas sim sob 

uma ótica social, levando-se em consideração os vínculos históricos, sociais e afetivos que o 

morador estabelece com a sua comunidade:  

 

Importante destacar que ao abordar do direito à moradia há grande preocupação em 

desenvolver a noção de moradia adequada. Ou seja, não bastam “quatro paredes e um 

teto” para que se configure uma moradia. Existem outros fatores que determinam se 

esta é adequada para atender à dignidade do cidadão ou não. E, além de fatores 

materiais como localização, acesso a serviços públicos básicos, condições de 

salubridade entre outros, existem fatores simbólicos ou afetivos ligados à noção de 

moradia. Tratam-se de fatores que podem ser mais difíceis de serem objetivados, mas 

que devem ser levados em consideração, por exemplo, o vínculo existente entre as 

pessoas e o lugar em que a moradia está localizada (caso das comunidades 

quilombolas, indígenas, povos tradicionais da América Latina, entre outros), ou as 

relações de vizinhança estabelecidas, ou mesmo a existência de laços consanguíneos 

com determinadas famílias que ocupam o mesmo território. 

 

De fato, esse caráter coletivo e social da moradia deve ser levado em consideração 

quando da análise da regularização habitacional pelo Poder Público. Para Sheila Rolemberg 

(2018, p. 25), não basta apenas a titulação formal do direito de moradia; é necessário, também, 

que se levem em consideração os aspectos históricos, jurídicos, territoriais e sociais inerentes 

aos centros urbanos, de modo que assegurem a fixação dos habitantes na cidade, valorizando a 

cidadania e a participação popular na gestão democrática das cidades: 

 

Saliente-se que o conceito de regularização fundiária está correlacionado não somente 

com a legalização jurídica do domínio ou posse da terra nos lotes urbanos e, inclusive, 

intervenções públicas mais amplas, mas, também, com aspectos jurídicos, territoriais 

e sociais, com a finalidade de se assegurar a permanência de ocupantes informais de 

áreas urbanas, o que reflete no aprimoramento do ambiente urbano e a valorização da 

cidadania [...]. O problema da habitação revela o dinamismo e a complexidade de 

determinada realidade socioeconômica, de forma que as necessidades correlacionadas 

à moradia não se limitam exclusivamente a um objeto material. Dependem, em 

verdade, da vontade coletiva e se articulam às condições culturais e a outros aspectos 

da dimensão individual e familiar. As demandas habitacionais, assim, se apresentam 

de maneiras diversas nos diferentes segmentos sociais, variando e se transformando 

com a própria dinâmica da sociedade. 

 

Desse modo, a usucapião especial urbana, sobretudo em sua modalidade coletiva, 

mostra-se como instrumento eficaz para a regularização fundiária dos grandes centros urbanos. 

Ao conferir legitimidade para os moradores de comunidades carentes, a usucapião coletiva 

possibilita a regularização das favelas e dos cortiços, garantindo o acesso à titularidade formal 
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do bem imóvel e, consequentemente, à uma moradia digna e justa para os possuidores. Assim, 

com a aquisição da propriedade, os moradores tornam-se sujeitos importantes no processo de 

urbanização da cidade, possibilitando, posteriormente, o acesso a outros direitos sociais, como 

saneamento básico, lazer e segurança pública. 

Nesse sentido, afirma Julia Azevedo Moretti (2015, p. 102-103) que a usucapião 

urbana coletiva atua como instrumento eficaz de regularização habitacional, conferindo um 

caráter “molecularizado” para a solução dos problemas urbanísticos, levando-se em conta as 

peculiaridades e características existentes nos núcleos urbanos brasileiros: 

 

Os instrumentos de execução da política urbana não poderiam ficar alheios a esse 

processo de molecularização de interesses, e sua tutela jurisdicional e usucapião 

coletiva traz significativo avanço na coletivização dos conflitos fundiários urbanos, 

confirmando uma tendência do direito pátrio de estruturar-se para garantir formas de 

tutela coletiva de interesses transindividuais. A usucapião coletiva, sendo instrumento 

da política urbana e mecanismo de tutela coletiva, se propõe a enfrentar os conflitos 

fundiários urbanos de forma molecular, ampliando o acesso à justiça e servindo para 

afirmação de direitos fundamentais, como a moradia. Mais do que isso, é necessário 

adotar ações de cunho coletivo para problemas coletivos. A usucapião, de forma 

coletiva, pode facilitar eventuais obras de urbanização, pois o processo de 

reurbanização pode alterar a configuração física do assentamento, na medida em que 

são realizadas obras que asseguram a implantação de infraestrutura urbana e 

disponibilização de serviços, bem como mitigação de riscos, afirmando assim o direito 

à cidade sustentável. 

  
 Destarte, percebe-se que a usucapião coletiva ultrapassa os direitos individuais 

pertencentes aos moradores do imóvel, passando a abranger direitos sociais e difusos, atuando 

como verdadeiro instrumento de tutela coletiva. De fato, esse caráter social da usucapião 

coletiva demonstra que o seu principal objetivo não é ser um simples modo originário de 

aquisição da propriedade imóvel, mas sim melhorar a situação precária em que se encontram 

diversas comunidades carentes ao redor do país, buscando eliminar – ou, ao menos, reduzir – a 

discrepância existente entre as habitações formais e informais, regularizando estas últimas 

como o fim de “unificar” a cidade em prol do bem-estar de seus habitantes. 

 Ademais, a usucapião urbana coletiva também se manifesta enquanto modelo de 

gestão democrática da cidade. Esse modelo de gestão, previsto no Capítulo IV do Estatuto da 

Cidade, busca conferir maior legitimidade no processo de tomada de decisões, conferindo um 

caráter mais democrático e plural na participação da sociedade na administração do ambiente 

urbano, de modo a atender as suas particularidades e demandas sociais. 

O art. 43, do EC/01, por exemplo, estabelece um rol específico de instrumentos para 

a efetivação da gestão democrática, tais como: a) órgãos colegiados de política urbana, nos 

níveis nacional, estadual e municipal (inciso I); b) debates, audiências e consultas públicas 

(inciso II); c) conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 
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municipal (inciso III); e d) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano (inciso IV). 

 Dessa forma, a participação dos líderes comunitários e dos moradores dos núcleos 

urbanos no processo de usucapião coletiva demonstra a efetivação da gestão democrática da 

cidade. Com a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião coletiva, os moradores 

passam a ter voz na administração do bem imóvel e na gestão de sua respectiva comunidade; 

ao invés da precariedade, os moradores passam a ter legitimidade na administração comum do 

imóvel, podendo escolher as medidas que melhor se adequem à sua dinâmica social.  

 Conforme Rangel e Silva (2009, p. 74), a gestão democrática da cidade não pode 

se limitar apenas a uma minoria que possui o poder político ou econômico; é preciso, pois, dar 

voz e vez para aqueles que, até então, eram marginalizados pela sociedade, a fim de conferir 

eficácia para os direitos positivados no texto constitucional, sobretudo no que se refere ao 

direito à moradia e à cidade sustentável: 

 

A intervenção popular na gestão das cidades é legítima e essencial à preservação e ao 

desenvolvimento do regime democrático. Entre as principais metas da administração 

pública, deve-se destacar a efetivação do direito à moradia digna, que envolve 

diretamente a função social das cidades, espaço de convivência e relacionamento por 

excelência. A cidade não pertence só aos ricos ou só aos pobres, ela pertence e deve 

ser construída por todos, indistintamente, sob espírito e motivação solidários, visando 

ao bem-estar comum, à convivência regrada, ordeira, equilibrada, na inter-relação 

entre as pessoas e o meio ambiente. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que a usucapião urbana coletiva atua, também, como 

instrumento eficaz no cumprimento da política urbana dos municípios brasileiros. Ao lado de 

outros mecanismos previstos no Estatuto da Cidade, a usucapião coletiva possibilita que as 

áreas mais carentes e precárias de uma cidade sejam regularizadas, gerando, portanto, uma série 

de benefícios, tanto para a população carente, quanto para o Poder Público. 

Do ponto de vista da população, a usucapião coletiva permite a urbanização do 

ambiente no qual o imóvel está inserido, ou seja, com a legalização do imóvel, modifica-se a 

relação dos moradores com o ambiente ao redor, favorecendo, pois, a implantação de serviços 

públicos – como transporte e saneamento básico – e o surgimento de novas infraestruturas 

urbanas – como escolas e postos de saúde. É dizer, com a titularidade do imóvel usucapido, a 

população não é mais tratada como sendo “invasores” ou “posseiros”, mas sim como titulares 

legítimos da propriedade imóvel, o que atrai, consequentemente, o interesse do Poder Público 

e de empresas privadas interessadas em investir nessas comunidades.   

Por sua vez, do ponto de vista do Poder Público, a usucapião coletiva mostra-se 

bastante benéfica. Isso porque, com a regularização do imóvel, o município evita possíveis 
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conflitos existentes entre os moradores a respeito da propriedade do bem imóvel, garantindo 

uma pacificação social e jurídica sobre a questão. Ademais, a usucapião coletiva possibilita ao 

Poder Público identificar, de forma adequada, os reais proprietários do imóvel, de modo que 

seja possível atendê-los de acordo com as suas demandas, diminuindo, pois, a ocorrência de 

problemas de saúde e de segurança pública nas periferias das grandes cidades, o que, sem 

dúvida, beneficia a sociedade como um todo. 

Nesse sentido, MACHADO e TRENTINI (2014, p. 206) destacam que a usucapião 

coletiva possui um alcance muito amplo, favorecendo não só as comunidades carentes com a 

aquisição da propriedade, mas também o Poder Público, reduzindo a quantidade de processos 

judiciais que versam sobre a mesma matéria:  

 

Cabe ressaltar que, apesar dessas dificuldades que se impõem quanto à eficácia da 

usucapião coletiva, esse instrumento deveria ser aplicado, visto ser um instrumento 

que busca assegurar a dignidade da pessoa humana ao dar-lhes condições dignas, ou 

pelo menos regulares de moradia, conforme prevê a constituição em seu art. 6º. Por 

meio desse instrumento também se busca a promoção de infraestrutura, a redução dos 

conflitos fundiários, o combate à pobreza e a inclusão destes moradores e proprietários 

no mercado imobiliário formal, de modo a corrigir as distorções sociais históricas ali 

vigentes. Também se reforça o descongestionamento do judiciário que a utilização 

desse instrumento poderia proporcionar, uma vez que os moradores dessas localidades 

pleiteariam uma ação coletiva de usucapião e não muitas outras ações singulares, que 

versassem sobre o mesmo objeto. 

 

Do mesmo modo, entende Ana Claudia Vazoller (2008, p. 133): 

 

A usucapião urbana coletiva cumpre duas finalidades simultâneas diante da realidade 

habitacional brasileira. A primeira finalidade é a de instrumento de regularização 

fundiária que assegura o direito à moradia para as inúmeras famílias de baixo poder 

aquisitivo que, por estado de necessidade social, encontram-se vivendo em favelas, 

cortiços, conjuntos habitacionais invadidos e loteamentos irregulares na chamada 

cidade clandestina. A segunda é garantir o cumprimento da função social da 

propriedade por meio da promoção de uma política de regularização fundiária. 

 

Assim, percebe-se que, no plano jurídico, a usucapião urbana coletiva representa 

verdadeiro avanço social sobre o direito à moradia, conferindo uma real democratização no 

processo de aquisição da propriedade. Nesse sentido, a usucapião especial urbana coletiva não 

se limita apenas a conferir a titularidade formal do bem imóvel; tal instituto atua, também, como 

instrumento eficaz na regularização fundiária dos centros urbanos, garantindo, ao mesmo 

tempo, uma qualidade de vida melhor para as comunidades carentes e uma maior eficácia na 

aplicação da política urbana nos municípios brasileiros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa se propôs a analisar a usucapião urbana de bens imóveis como 

instrumento de regularização habitacional, destacando-se, especialmente, a sua importância no 

processo de democratização do acesso à moradia e no cumprimento da política urbana nos 

municípios brasileiros. 

Inicialmente, foi destacada a importância do direito à moradia como mecanismo de 

proteção do ser humano, assegurando-lhe a sua sobrevivência na natureza e permitindo-lhe 

preservar a sua intimidade e privacidade, bem como as suas tradições culturais. Compreendida 

na Grécia Antiga como uma construção social, fruto de trocas voluntárias, a moradia passou a 

ser vista na Idade Média como um direito divino, uma dádiva concedida por Deus para que os 

homens pudessem garantir a sua subsistência. Com o advento da Idade Moderna, a moradia, 

intimamente ligada ao direito de propriedade, passou a ser vista como um direito positivado, a 

ser respeitado pelo Estado e pela coletividade. Atualmente, a moradia é considerada um direito 

fundamental inerente ao ser humano, não apenas no aspecto patrimonial, mas também como 

um mecanismo de proteção do indivíduo face às adversidades existentes no mundo exterior, 

assegurando-lhe uma existência digna e humana. 

No Brasil, o direito à moradia passou por uma longa evolução histórica e social. 

Originalmente vista como símbolo de poder aquisitivo e intimamente ligada ao direito de 

propriedade, a moradia passou por um longo processo de evolução histórica até finalmente ser 

reconhecida como um direito social no ordenamento jurídico brasileiro. Com o advento da 

Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, a moradia ganhou status de direito fundamental, 

tendo um papel importantíssimo no desenvolvimento das políticas urbanas nos municípios 

brasileiros, atuando como núcleo central no desenvolvimento sustentável das cidades. 

Posteriormente, foi conceituado o instituto da posse, e, em especial, a sua função 

social no contexto da usucapião de bens imóveis. Compreendida, a princípio, apenas sob uma 

ótica formal, a posse é, hoje, analisada sob um aspecto social, indo, pois, além de uma mera 

extensão do direito de propriedade para representar um verdadeiro mecanismo de proteção aos 

mais necessitados, garantido o acesso à moradia e ao mínimo existencial, estando intimamente 

ligada às novas espécies de usucapião previstas no Código Civil e na Constituição Federal. 

Além disso, foi conceituado também a chamada “posse-trabalho”, que fundamenta 

tanto a usucapião de imóvel rural – prevista no art. 1.239 do Código Civil – como a de imóvel 

urbano – disciplinada no art. 1.240 da referida legislação – reduzindo os prazos gerais fixados 

pelo legislador e facilitando a aquisição da propriedade para aquele que se encontra em situação 
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precária, garantindo um mínimo existencial para o possuidor do imóvel, a fim de que este possa 

viver com honra e dignidade no meio social. Ademais, a “posse-trabalho” também atua como 

instrumento de desapropriação judicial, na forma do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil. 

Embora tenha certas semelhanças com o instituto da usucapião, a desapropriação judicial pela 

“posse-trabalho” possui autonomia própria, atuando como verdadeiro mecanismo de proteção 

à função social da posse. 

Indo além, foram analisadas as principais espécies de usucapião de bens imóveis 

existentes atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam, a usucapião ordinária, a 

usucapião extraordinária, a usucapião rural, a usucapião urbana, a usucapião familiar e a 

usucapião administrativa (ou extrajudicial). Demonstrou-se, com isso, a importância desse 

instituto no processo de aquisição da propriedade, especialmente no que tange ao acesso à 

moradia, uma vez que, em certos casos, exige-se do possuidor que detenha uma destinação 

especial para o imóvel a ser usucapido – seja para o seu sustento, seja para a sua moradia – 

reduzindo-se, portanto, os prazos de aquisição da propriedade, o que ressalta, mais uma vez, a 

função social da posse no contexto da usucapião de bens imóveis. 

Nas hipóteses mais abrangentes de usucapião, isto é, na usucapião ordinária e 

extraordinária, procura-se apenas garantir a propriedade àqueles que preencham os requisitos 

legais, previstos ao longo dos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, não importando, pois, a 

situação social ou econômica em que se encontra o possuidor do imóvel. Admite-se, contudo, 

a redução de prazos no processo de aquisição da propriedade, nas hipóteses em que o possuidor 

utiliza o bem imóvel como moradia habitual, ou que tenha realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo na propriedade.  

Por sua vez, nas hipóteses de usucapião especial, seja ela rural, seja ela urbana, 

procura-se analisar as circunstâncias em que se encontra o possuidor, havendo, pois, uma 

finalidade específica em cada hipótese. A usucapião rural tenta evitar o chamado êxodo rural, 

favorecendo aqueles que trabalham no campo e que tornam a área do terreno produtiva para o 

seu trabalho ou para o sustento de sua família. Já a usucapião urbana busca legalizar a situação 

precária em que vivem milhares de pessoas, auxiliando aqueles que não possuem os meios 

necessários para adquirir o seu próprio imóvel, favorecendo, portanto, a política urbana dos 

municípios brasileiros e, consequentemente, a função social da propriedade. 

Ademais, foi destacada a importância da usucapião familiar como mecanismo de 

proteção aos indivíduos desamparados pelos ex-cônjuges ou ex-companheiros. O abandono do 

lar, para fins de usucapião familiar, não pode ser involuntário, fruto de decisão judicial; é 

necessário que este se dê de forma injustificada, caracterizando verdadeiro descaso para com o 
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possuidor do imóvel. Desse modo, não caracteriza o abandono do lar a saída temporária do 

imóvel, fruto de desavenças entre o casal, a saída resultante do desfazimento da sociedade 

conjugal, ou, ainda, a saída no contexto de violência doméstica. É preciso, portanto, que o ex-

cônjuge ou ex-companheiro decida partir da residência com o intuito de abandonar à própria 

sorte o possuidor sobrevivente, deixando-o em completo desamparo. 

Outra hipótese destacada foi a usucapião administrativa (ou extrajudicial). Tal 

espécie de usucapião procura facilitar o processo de aquisição da propriedade, por meio de um 

procedimento administrativo mais célere e menos burocrático do que aquele previsto na via 

judicial, podendo o possuidor encaminhar o seu pedido diretamente ao oficial de registro de 

imóveis, sem a necessidade de ajuizar uma ação judicial, evitando-se, com isso, um processo 

lento e burocrático, facilitando a vida do possuidor e reduzindo, consequentemente, os custos 

para o Estado. 

Por fim, foi destacado a usucapião especial urbana e as suas disposições legais no 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001). Foi constatado que a usucapião 

especial urbana, sobretudo em sua modalidade coletiva, apresenta-se como meio necessário 

para a efetivação do direito à moradia, bem como para a aplicação das políticas urbanas nos 

municípios brasileiros. 

Em sua modalidade individual, a usucapião urbana permite que o possuidor possa 

usucapir o bem imóvel, localizado em zona urbana, após o prazo de 05 (cinco) anos, desde que 

o utilize para sua moradia ou de sua família e que não seja proprietário de outro imóvel urbano 

ou rural. Percebe-se, assim, que o legislador procurou privilegiar aquele que utiliza o bem 

imóvel com uma destinação social específica, qual seja, para a moradia do possuidor ou de sua 

família, realçando, assim, o caráter social da posse. 

Por sua vez, em sua modalidade coletiva, a usucapião urbana apresenta-se como 

verdadeiro instrumento de democratização ao direito à moradia. Ao garantir a propriedade aos 

núcleos urbanos informais, confere-se um maior protagonismo às comunidades carentes no 

processo de aquisição do bem imóvel, favorecendo, portanto, a gestão democrática e popular 

da cidade – princípio basilar no desenvolvimento sustentável das cidades. 

Ademais, a usucapião urbana coletiva favorece o processo de urbanização em 

cortiços e favelas, diminuindo a violência e a precariedade nas periferias das cidades. Com a 

titularidade do bem imóvel, os moradores passam a ser vistos como legítimos proprietários do 

bem, possibilitando, consequentemente, a implantação de estruturas e serviços públicos nesses 

locais, tais como escolas, postos de saúde e serviços de saneamento básico, melhorando, dessa 

forma, a qualidade de vida dos habitantes dessas comunidades carentes. 
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Destaca-se, ainda, que para o Poder Público a usucapião urbana coletiva mostra-se 

como mecanismo de solução de conflitos urbanos. Ao possibilitar o ajuizamento de uma única 

demanda em prol dos moradores de uma comunidade, o Estado, além de diminuir o “inchaço” 

do Poder Judiciário com um único processo, possibilita a correta identificação das demandas 

da comunidade, de modo a atender, de forma adequada, as necessidades dos moradores de baixa 

renda, favorecendo a aplicação de políticas públicas eficazes e, por conseguinte, a pacificação 

social no meio urbano.  

Portanto, a usucapião urbana coletiva é, atualmente, um dos instrumentos mais 

importantes para o processo de urbanização nos centros urbanos e para a democratização ao 

acesso à moradia. Assim, ao conferir legitimidade para os moradores pleitearem a titularidade 

formal do bem imóvel, o Poder Público atende, a um só tempo, às demandas da comunidade e 

à regularização fundiária nas grandes cidades, diminuindo as chances de conflito no ambiente 

urbano, garantindo a efetivação do princípio da função social da posse e concretizando o acesso  

ao direito fundamental social à moradia, propugnado pela Constituição Federal de 1988. 
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