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ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO USUCAPIÃO COLETIVO. 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

Ninguém ignora a importância do instituto do usucapião1 como forma originária de 

aquisição da propriedade. Sua utilização, com a finalidade de regularizar a situação 

registrária dos imóveis, é antiqüíssima, perpetuando-se até os dias de hoje. 

 

Verifica-se que, mesmo após tanto tempo e com a inevitável evolução do direito, o 

usucapião apresenta-se como um instituto necessário e atual, utilizado 

indiscriminadamente por todas as classes sociais, tanto para a regularização dos negócios 

realizados sem as formalidades prescritas, quanto para a aquisição originária do bem por 

aquele que o manteve como se seu o fosse durante o prazo estabelecido em lei. O 

usucapião mostra-se, portanto, digno de estudo.  

 

O direito brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, sofreu 

mudanças consideráveis, especialmente no sentido de “socializar” o direito, determinando-

se, entre outros, que a propriedade deve atender sua função social (art. 5º, XXIII). 

 

Seguindo esse princípio, a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) dispõe 

que as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupadas ininterruptamente por 

mais de cinco anos por população de baixa renda, sem que se possam identificar as 

respectivas áreas de cada possuidor, podem ser objeto de usucapião coletivo, desde que os 

possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

 

                                            
1 Ab initio, cabe esclarecer que, nesta dissertação, foi utilizada a palavra usucapião no gênero masculino, o 
que está correto conforme entendimento do Prof. CARLOS ALBERTO DABUS MALUF, “ressalte-se que o 
Código Civil de 2002 adotou a palavra usucapião no gênero feminino, que não é usual, mas também correta, 
já que são admitidas as duas formas no vernáculo. Preferimos a utilização da palavra usucapião no gênero 
masculino, já consagrada pela doutrina” (in MALUF, Carlos Alberto Dabus; MONTEIRO, Washington de 
Barros, Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, v. 3, 39ª ed., p. 130). 
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O Código Civil de 2002 prevê instituto semelhante, em seu art. 1.228, §§ 4º e 5º, 

intitulado por alguns de “usucapião coletivo”, diferenciando-se por dispensar o critério de 

baixa renda e adotar a exigência da boa-fé e da existência no imóvel de obras e serviços 

considerados pelo juiz de interesse econômico e social. 

 

Nas palavras do Professor MIGUEL REALE, “este instituto merece atenção especial 

por ser inovador e revolucionário”.2 Para alguns, concretiza o princípio constitucional da 

função social da propriedade, para outros representa um problema sério a ser enfrentado, 

questionando-se, inclusive, a sua constitucionalidade. 

 

Para o Professor CARLOS ALBERTO DABUS MALUF o usucapião coletivo, da forma 

como foi incluído no Código Civil de 2002, pode representar um problema sério em 

contrapartida ao direito de propriedade, assegurado na Constituição Federal. É que faltou 

ao legislador clareza ao apontar seus requisitos, possibilitando, por exemplo, a duas ou três 

pessoas a propositura da referida ação, sem que, com isso, se atinja efetivamente o 

propósito da lei.3 

 

Além disso, o citado artigo menciona o pagamento de uma indenização ao 

proprietário do imóvel, no entanto, não indica quem deverá efetuá-lo. 

 

Em razão disso, há quem considere que o instituto não se trata propriamente de 

forma de usucapião, aproximando-o da desapropriação, já que caberá ao juiz fixar justa 

indenização devida ao proprietário quando da proposição de ação reivindicatória e, em 

sendo pago o preço, a sentença valerá como título para o registro do imóvel em nome dos 

possuidores. 

 

                                            
2 REALE, Miguel. Visão Geral do Novo Código Civil, disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2718. Acesso em 21/11/2009. in RT 752, p. 22-30. 
3 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direitos reais. In: Seminário Novo Código Civil Brasileiro: o que muda na 

vida do cidadão, 2003, Brasília. Anais. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e 
Informação, Coordenação de Publicações, 2002, p. 230-241. 
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 É como pensa NELSON KOJRANSKI, “(...) nova modalidade de desapropriação 

motivada pela socialização da posse de imóvel de boa-fé foi introduzida através dos §§ 4º e 

5º do art. 1.228”. 4 

 

Quanto à questão do pagamento da indenização prevista no parágrafo 5º, há quem 

ainda acredite que o Estado deva ser o responsável, pois o ocupante jamais terá condições 

de pagar o preço justo. 

 

Para o Deputado RICARDO FIÚZA, o Código quis atender à população 

hipossuficiente e não atingiria objetivo socializante se tivesse estabelecido que a 

indenização fosse paga pelo ocupante.5 Para outros, e a esta corrente se alia o Professor 

CARLOS ALBERTO DABUS MALUF, o ocupante deverá pagar a indenização, pois “se teve 

capacidade para invadir, ele tem capacidade para pagar”6, de outra forma, criar-se-á uma 

desordem civil. 

 

No entanto, o Código deixou a questão em aberto, sem estabelecer por quem deverá 

ser paga a indenização, para que a jurisprudência assim decida, porém, como poderá o juiz 

determinar o pagamento da indenização pelo Estado, sem que exista previsão expressa? 

Poderá o magistrado onerar o erário público, em detrimento de toda população, em favor 

de algumas poucas pessoas? 

 

Certo é que o usucapião sempre serviu para a aquisição da propriedade plena ou 

limitada de um bem, em contrapartida à perda do direito de outrem, pacificada a 

jurisprudência no tocante à legitimidade de tal situação, desde que preenchidos os 

requisitos legais. 

 

                                            
4 O autor ainda complementa seu entendimento aduzindo que “(...) a essa inovação o Prof. Miguel Reale não 
vacilou em qualificar de “revolucionária”. E, realmente o é, a começar pelo fato que se trata de 
desapropriação (não de usucapião) de imóvel particular, promovida por particulares, situado quer na zona 
rural, quer na zona urbana”, in O novo Código Civil, Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale, p. 1002. 
5 Palavras do Deputado RICARDO FIÚZA, no Seminário Direitos Reais. Novo Código Civil Brasileiro. O que 

muda na vida do cidadão apresentado pelo Prof. CARLOS ALBERTO DABUS MALUF, na Câmara dos 
Deputados em 2003. 
6 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direitos reais. In: Seminário Novo Código Civil Brasileiro: o que muda na 

vida do cidadão, 2003, Brasília. Anais. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e 
Informação, Coordenação de Publicações, 2002, p. 230-241. 
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E, é nestes termos que o instituto precisa ser analisado e discutido para que a 

intenção do legislador seja efetivamente alcançada. 

 

________________________ 
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2. CONCLUSÕES. 

 

 A evolução histórica do direito à propriedade sempre esteve atrelada a fatores 

políticos, sociológicos e religiosos, sendo certo que nem todos os povos reconheceram a 

existência da propriedade privada. 

 

O fato é que, antes do direito romano, a propriedade restringia-se às coisas móveis, 

enquanto considerava-se que o solo era de toda a coletividade. Somente depois do primeiro 

período do direito romano, com a fixação do pater famílias, é que surge a propriedade 

individual propriamente dita e, conseqüentemente, a necessidade de regulamentação do 

direito e utilização do usucapião. 

 

Verifica-se que, mesmo após tanto tempo e com a inevitável evolução do direito, o 

usucapião apresenta-se como um instituto necessário e atual, utilizado 

indiscriminadamente por todas as classes sociais, tanto para a regularização dos negócios 

realizados sem as formalidades prescritas, quanto para a aquisição originária do bem por 

aquele que o manteve como se seu o fosse durante o prazo estabelecido em lei e é por esse 

motivo que ninguém ignora a importância do usucapião como forma originária de 

aquisição da propriedade. 

 

 No Código Civil brasileiro de 1916 foi o usucapião disciplinado nos arts. 550 a 553. 

Só podiam ser objeto da ação de usucapião os bens particulares, bens públicos de qualquer 

natureza, patrimoniais ou dominicais, não eram suscetíveis de usucapião. Contudo, antes 

da publicação do Código Civil de 1916, admitia-se o usucapião dos referidos bens, 

exigindo apenas que o período da posse fosse superior a 40 anos, tendo a matéria sido 

objeto, inclusive, da Súmula 340, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispunha que 

“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não 

podem ser adquiridos por usucapião”. 

 

A Constituição Federal de 1988, além de reiterar essa matéria no parágrafo único 

do art. 191, provocou mudanças consideráveis no âmbito imobiliário, especialmente no 

sentido de “socializar” o direito, determinando-se, entre outros, que a propriedade deve 



7 

 

atender sua função social (art. 5º, XXIII). Previu, neste sentido, as modalidades de 

usucapião especial urbano e rural. 

 

Com o advento do Código Civil de 2002, viu-se a diminuição dos prazos 

estabelecidos (Extraordinário – de 20 anos para 15; Ordinário – de 15 anos para 10), 

admitindo-se, ainda, a redução do mesmo prazo em cinco anos, caso estabelecido no 

imóvel usucapiendo a moradia habitual do proponente, ou nele tiverem sido realizadas 

obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1.238, § único e art. 1.239, § único). 

 

Essa possibilidade de redução do prazo foi introduzida no intuito de que a 

propriedade cumpra a sua função social, facilitando que possuidor, desde que preenchidos 

os requisitos legais, adquira o domínio pelo usucapião de forma mais célere, ao invés de 

beneficiar o proprietário negligente. 

 

Isso porque nada mais degenerado do que o abandono de um imóvel, do que a sua 

não utilização ou mesmo a sua utilização indevida, e, ao revés, nada mais justo do que 

privilegiar aquele que, mesmo não sendo dono, trata o imóvel como se seu o fosse. Por 

essa razão considera-se o usucapião como um dos institutos mais nobres, já que é através 

dele que se possibilita ao possuidor, desde que acolhidos todos seus requisitos, a obtenção 

da propriedade em razão do seu cuidado. 

 

 Com relação à função social da propriedade, pode se dizer que o seu conteúdo é 

determinado tanto pelo fundamento da atribuição deferida ao particular, como pelo modo 

em que é concretamente realizada. Somente é considerada cumprida quando, 

simultaneamente, são atendidos o aproveitamento racional e adequado, a utilização 

apropriada dos recursos naturais disponíveis, a preservação do meio ambiente e a 

exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (art. 186, I a IV, 

da CF/1988). 

 

Com a adoção do princípio da função social pelo legislador brasileiro, instituiu-se 

que o direito de propriedade, dantes absoluto e exclusivo, ora deve ser exercido de modo a 

respeitar as finalidades econômicas (i.e., produção de frutos, civis ou jurídicos, moradia 

etc.) e sociais, a flora, fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio 
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histórico e artístico, evitando-se a poluição do ar e das águas, sob pena da própria extinção 

do direito. 

 

Como dito anteriormente, o direito à propriedade foi incluído no rol dos direitos 

humanos fundamentais de primeira dimensão para a proteção dos súditos contra os 

suseranos, de forma a manter a ordem, a perpetuar a existência do Estado. Pela concepção 

clássica de propriedade tinha-se que, independentemente do seu não-uso, o direito à 

propriedade era perpétuo; no entanto, atualmente, não pode mais assim ser visto. 

 

Hoje, tem-se como característica o uso econômico da coisa, sem ele a propriedade 

se esvai e é exatamente isto que a função social objetiva, ou seja, coibir o uso degenerado 

da propriedade a ponto de colocar o seu titular em conflito com as normas jurídicas que a 

protegem. Isso porque, atualmente, o direito à propriedade é mais nobre, mais dinâmico, 

deve conter todas as características impingidas com o passar do tempo, deve ser justo, 

ecologicamente correto e sustentável. 

 

Entretanto, nem por isso deve ser o direito à propriedade extinto, ao contrário, deve 

ser preservado, uma vez que sua sobrevivência representa uma necessidade econômica 

para as sociedades civilizadas, impondo-se ao legislador e ao jurista. 

 

Nesta seara, cabe ressaltar que a função social da posse, que é um instrumento 

recente, não deve ser confundida com a função social da propriedade. Como dito, a posse 

pode ser considerada como uma das formas de atingimento do princípio da dignidade da 

pessoa humana, principalmente quando vista sob o aspecto da posse-trabalho e posse-

moradia. 

 

Diferentemente da função social da propriedade, não se pode dizer que a função 

social da posse configure uma limitação ao exercício do direito. Na realidade, o que se 

observa é a exteriorização dos seus valores sociais, do seu conteúdo, da sua utilidade e, 

principalmente, de sua independência perante outros institutos jurídicos, dentre eles a 

propriedade. Através da função social da posse pode se alcançar valores tutelados 

constitucionalmente como a moradia, igualdade, justiça e vida. 
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Muito embora não esteja expressa na legislação brasileira, tem-se que a função social 

da posse foi acolhida em nosso ordenamento, posição esta comprovada pela ilação dos 

princípios constitucionais e pela jurisprudência. Contudo, deve se ter em mente que isso 

não a torna menos relevante que a função social da propriedade. 

 

Pode se dizer que a função social da posse revela-se na legislação brasileira através 

do disposto nos arts. 1.238, parágrafo único, 1239, 1.240 e 1.242, parágrafo único, do 

Código Civil, ou seja, que a função social da posse concretiza-se com a aquisição da 

propriedade mediante o usucapião, individual ou coletivo, principalmente se entre seus 

requisitos estiver a utilização do imóvel como moradia habitual ou a exigência de 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo. 

 

Seguindo os princípios da função social da propriedade e da função social da posse, 

a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) dispõe que as áreas urbanas com mais 

de 250 metros quadrados, ocupadas ininterruptamente por mais de cinco anos por 

população de baixa renda, sem que se possam  identificar as respectivas áreas de cada 

possuidor, podem ser objeto de usucapião coletivo, desde que os possuidores não sejam 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

 

O Código Civil de 2002 prevê instituto semelhante, em seu art. 1.228, §§ 4º e 5º, 

intitulado por alguns de “usucapião coletivo”, diferenciando-se por dispensar o critério de 

baixa renda e adotar a exigência da boa-fé e da existência no imóvel de obras e serviços 

considerados pelo juiz de interesse econômico e social. 

 

Para o Professor CARLOS ALBERTO DABUS MALUF o usucapião coletivo, da forma 

como foi incluído no Código Civil de 2002, pode representar um problema sério em 

contrapartida ao direito de propriedade, assegurado na Constituição Federal. É que faltou 

ao legislador clareza ao apontar seus requisitos, possibilitando, por exemplo, a duas ou três 

pessoas a propositura da referida ação, sem que, com isso, se atinja efetivamente o 

propósito da lei. Questiona-se, inclusive, a constitucionalidade do usucapião coletivo.7 
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De acordo com os estudos realizados, observa-se que o intuito do legislador com a 

criação desta modalidade de usucapião é claramente a regularização de estrutura 

habitacional do espaço urbano para, principalmente, reduzir o grave problema que assola a 

grande parte das cidades brasileiras, a “favelização”. Exatamente por conta disso que o 

referido artigo restringe a aplicação do instituto às situações nas quais não seja possível 

identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. 

 

E pelo fato de não ser possível, com certa segurança, a individualização dos 

imóveis – definição de confrontantes, frente à via pública, área ocupada e amarração a 

pontos geodésicos, entre outras questões -, optou o legislador pela aquisição da 

propriedade mediante a formação de condomínios, quando preenchidos os requisitos para a 

declaração do usucapião coletivo. Contudo, muito embora se trate de condomínio, há quem 

entenda que não existe direito de preferência entre os condôminos, eis que, diante da 

omissão legal, não há como presumi-lo. 

 

 O referido artigo menciona que a utilização deve ser feita por “considerável número 

de pessoas”. Duas ou três pessoas são suficientes para preencher o requisito? Acreditamos 

que não, o número deve ser realmente considerável, analisado em cada caso concreto, 

porque é variável. 

 

Há quem entenda que o número a ser considerado varia conforme a densidade 

populacional da região, havendo diferença para os casos de imóveis rurais e urbanos, 

tratando-se de verdadeira cláusula aberta a ser preenchida pelo Poder Judiciário. Outros já 

dispuseram sobre a necessidade de existir mais de uma família assentada, já que o 

legislador teve como meta o atingimento do interesse social, e não apenas de um núcleo 

familiar. 

 

 Outra questão a ser analisada, caso a caso, pelo Poder Judiciário é o quesito 

“extensa área”, já que uma área pode ser considerada extensa em determinada região e 

não ter o mesmo conceito em outra, principalmente diferenciando-se áreas rurais de 

urbanas. 

                                                                                                                                    
7 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direitos reais. In: Seminário Novo Código Civil Brasileiro: o que muda na 

vida do cidadão, 2003, Brasília. Anais. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e 
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 Já o requisito de existência no imóvel de obras e serviços de interesse econômico e 

social está intrinsecamente relacionado ao princípio da função social da propriedade, 

diferenciando-se expressamente das demais modalidades de usucapião.  

 

Com este elemento, o legislador deixou claro que não basta o preenchimento dos 

requisitos de posse mansa e pacífica por longo espaço de tempo, é necessário também a 

realização, em conjunto ou separado, de obras e serviços de interesse econômico e social. 

 

 Há de se ressaltar que os critérios de interesse econômico e social são diferentes 

para o âmbito rural e urbano, podendo adotar-se para o primeiro a idéia de produtividade 

contida no parágrafo 6º da Lei Federal n.º 8.629/1993. Já para os espaços urbanos, a 

preocupação deverá ser acerca do grau de progresso ou desenvolvimento social 

implementado pelos ocupantes, quiçá com a criação de unidades de moradia, de lazer, 

saúde, ou seja, situações criadas de forma a incrementar o bem-estar da população, tutelado 

em âmbito constitucional nos arts. 182 e 183. 

 

Há quem considere que o instituto previsto no parágrafo 4º do art. 1.228 do Código 

Civil tem natureza constitutiva, e não declaratória como nos demais casos de usucapião, 

em razão da expressão “o proprietário também pode ser privado”. Contudo, entendemos 

que esta posição não é a mais adequada, visto que também nas outras modalidades de 

usucapião deve o juiz analisar o caso concreto e verificar se as cláusulas abertas foram 

devidamente preenchidas. O fato de o artigo enunciar uma possibilidade não desnatura o 

caráter declaratório do instituto, vez que, preenchidos os requisitos, deverá ser o usucapião 

declarado. 

 

Ainda, deve ser considerado que pode o usucapião coletivo ser oposto como forma 

de defesa em ações possessórias, em razão do caráter dúplice das referidas demandas, 

situação que não seria viável se o instituto fosse entendido como de natureza constitutiva, 

visto que, antes da prolação da sentença, ainda não existiria um argumento válido forte o 

suficiente para prejudicar a procedência do pedido. 

 

                                                                                                                                    

Informação, Coordenação de Publicações, 2002, p. 230-241. 
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 Prevê o art. 1.228, § 4º, do Código Civil de 2002, que “o proprietário também pode 

ser privado da coisa se o imóvel reivindicado”. Redação esta que pode levar ao 

questionamento se novo instituto poderia apenas ser utilizado nos casos de ação 

reivindicatória, sob a modalidade de oposição, cuja finalidade seria neutralizar a pretensão 

do ex-titular do direito. 

 

 Se assim o for, para a aplicação do instituto necessário seria o impulso judicial do 

ex-proprietário na tentativa de reaver seu imóvel para que, somente neste momento, os 

possuidores apresentassem como sua defesa a exceção de usucapião, comunicando ao Juiz 

a necessidade de declarar-se o direito já confirmado pela norma legal. 

 

 Não acreditamos que essa seja a intenção do legislador, principalmente, em razão 

do caráter social e de punição/coibição àqueles proprietários que não dão à devida 

finalidade à propriedade protegida pela Carta Magna. 

 

 Oras, se o ex-proprietário foi capaz de abandonar seu imóvel, de forma a 

possibilitar sua ocupação por “considerável número de pessoas”, de se estranhar que, 

decorridos cinco anos, vislumbre ele qualquer interesse de reaver sua propriedade, até 

porque comumente conhecida a regra prescricional. 

 

 Daí o entendimento de que, se apenas coubesse o direito aqui tratado como forma 

de defesa, o instituto não atingiria a intenção do legislador, de forma que se considera que 

o usucapião coletivo, previsto nos parágrafos 4º e 5º do art. 1.228, do Código Civil, poderá 

ser argüido tanto em ação própria, quanto em oposição. 

 

Ainda, caso se considere que o usucapião coletivo, previsto nos parágrafos 4º e 5º 

do art. 1.228, do Código Civil de 2002, somente poderá ser utilizado como matéria de 

oposição em ações reivindicatórias, ter-se-á que a sentença que acolher a exceção, servirá 

como título para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. 

 

 Quanto ao tema, cabe esclarecer que a oposição de usucapião como matéria de 

defesa sempre foi aceita, em razão do fato de se entender como declaratórios os efeitos do 

instituto, consoante entendimento da Súmula 237, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
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Contudo, o fato da exceção ser acolhida - e conseqüentemente, julgada 

improcedente a demanda possessória- não autorizava o registro da sentença e a resultante 

aquisição da propriedade. Deveria o usucapiente propor demanda própria seguindo o 

procedimento ordinário, conforme dispositivos da lei processual (arts. 941 a 945), tendo 

em vista que a decisão apenas tinha eficácia entre as partes. 

 

 Com vistas a tornar célere o procedimento, tanto o art. 7º da Lei Federal nº 

6.969/1981, quanto o art. 13 do Estatuto da Cidade, autorizaram que as referidas sentenças 

fossem levadas a registro, constituindo título hábil para a aquisição de propriedade, 

permanecendo válida, assim, a restrição para as demais modalidades de usucapião 

(ordinária e extraordinária). 

 

O maior problema dessa autorização consiste no fato de que as citações de 

confrontantes e, principalmente, as intimações das Fazendas não são previstas em ações 

reivindicatórias, discutindo-se a matéria apenas entre atuais ocupantes e ex-proprietários.  

 

 Assim, para que não haja qualquer tipo de lesão quanto aos direitos de terceiros 

(nestes considerados os confrontantes atuais e tabulares, bem como as Fazendas), para que 

se firme a publicidade do ato e a oposição erga omnes do título, necessário se mostra a 

cientificação da existência da ação a estes, conforme previsto no art. 942, do Código de 

Processo Civil. 

 

 Superada a questão da possibilidade da sentença constituir título hábil, há de se 

considerar que, para que se dê o registro do mandado – isso porque para que ingresse no 

Cartório de Registro de Imóveis é indispensável que a sentença seja acompanhada de 

mandado judicial -, além do preenchimento dos elementos previstos no Código Civil, há de 

se dar também àqueles previstos na Lei de Registros Públicos. 

 

Motivo pelo qual poderá o Oficial do Cartório utilizar-se da via administrativa para 

suprir eventuais questões, de forma a impedir qualquer nulidade no ato administrativo, 

caso verifique a inobservância dos requisitos necessários para que se dê o registro da 

sentença - e isto ocorrerá, provavelmente, nos casos de usucapião coletivo declarados 
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mediante oposição em ação reivindicatória, nos quais é quase certo que não serão 

cumpridos todos os elementos ditados pela Lei Registrária. 

 

Muito embora se trate de modalidade de usucapião, o parágrafo 5º do mesmo artigo 

prevê que “no caso do parágrafo antecedente, 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”. 

 

Em razão disso há quem considere que o instituto não se trata propriamente de 

forma de usucapião, aproximando-o da desapropriação, já que caberá ao juiz fixar justa 

indenização devida ao proprietário quando da proposição de ação reivindicatória, e, em 

sendo pago o preço, a sentença valerá como título para o registro do imóvel em nome dos 

possuidores. 

 

Contudo, como visto, não se pode tratar a matéria em apreço como se fosse uma 

desapropriação, posto que esta possui requisitos e procedimentos totalmente diversos. Na 

desapropriação é delegada sua competência, a depender da matéria, à União, aos Estados, 

aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Territórios e, mais atualmente, às autarquias e 

concessionárias de serviço público. 

 

A perda da propriedade por desapropriação foi expressamente prevista no parágrafo 

3º do art. 1.228, do Código Civil de 2002, tratando-se, portanto, de casos diversos, além do 

que, se o legislador considerasse tratar o instituto de modalidade de desapropriação teria o 

assim intitulado, como, por exemplo, fez no art. 184, da Constituição Federal. 

 

 Fato é que não se pode negar que o instituto em comento tem maiores pontos de 

aderência ao usucapião (posse exercida por certo lapso de tempo), motivo pelo qual parece 

mais correta a sua qualificação como tal. 

 

Quanto à questão do pagamento da indenização prevista no parágrafo 5º, há quem 

ainda acredite que o Estado deva ser o responsável, pois o ocupante jamais terá condições 

de pagar o preço justo. Para o Deputado RICARDO FIÚZA, o Código quis atender à 
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população hipossuficiente e não atingiria objetivo socializante se tivesse estabelecido que a 

indenização fosse paga pelo ocupante.8 

 

Para outros, e a esta corrente se alia o Professor CARLOS ALBERTO DABUS MALUF, 

o ocupante deverá pagar a indenização, pois “se teve capacidade para invadir, ele tem 

capacidade para pagar”.9 De outra forma, criar-se-á uma desordem civil. 

 

No entanto, o Código deixou a questão em aberto, sem estabelecer por quem deverá 

ser paga a indenização, para que a jurisprudência assim decida; porém, como poderá o juiz 

determinar o pagamento da indenização pelo Estado, sem que exista previsão expressa? 

Poderá o magistrado onerar o erário público, em detrimento de toda população, em favor 

de algumas poucas pessoas? 

 

 Se assim decidir o magistrado, deverá, antes de tudo, ser determinada a intimação 

dos entes públicos para que seja cumprido o princípio do devido processo legal. De toda 

forma, cabe ilustrar que a I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal trouxe 

entendimento que interessa a matéria com o Enunciado 84, pelo qual os possuidores 

deverão ser responsabilizados pelo pagamento da indenização. 

 

Sem prejuízo de todos os comentários que atinem à obrigação do pagamento, cabe 

tecer algumas considerações sobre o que seria “justo preço”. Deve o juiz, para a fixação do 

preço, ter em conta o valor de mercado da terra nua e das benfeitorias que porventura lá 

existiam, tudo à época da invasão, a fim de minimizar os danos sofridos pela eventual 

desvalorização (considerando a hipótese de formação de favela ou cortiço) ou coibir o 

enriquecimento sem causa (considerando a hipótese de implementação de melhoria). 

 

 Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios (em analogia à 

desapropriação), a III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal elaborou o 

enunciado 240, pelo qual considerou indevidos os juros, uma vez que a justa indenização 

                                            
8 Palavras do Deputado RICARDO FIÚZA, no Seminário Direitos Reais. Novo Código Civil Brasileiro. O que 

muda na vida do cidadão apresentado pelo Prof. CARLOS ALBERTO DABUS MALUF, na Câmara dos 
Deputados em 2003. 
9 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direitos reais. In: Seminário Novo Código Civil Brasileiro: o que muda na 

vida do cidadão, 2003, Brasília. Anais. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e 
Informação, Coordenação de Publicações, 2002, p. 230-241. 
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aludida no parágrafo 5º do art. 1.228 não tem como critério valorativo, necessariamente, a 

avaliação técnica lastreada no mercado imobiliário. 

 

Cabe ainda trazer a seguinte questão: e se não houver o pagamento da justa 

indenização? Quais conseqüências este ato trará? Para evitar esse tipo de problemática a 

ser enfrentada pelo Poder Judiciário, o Projeto de Lei nº 6.960/2002, que previa a 

modificação de alguns artigos do Código Civil, por sugestão do professor CARLOS 

ALBERTO DABUS MALUF, propôs a alteração do §5º, do artigo 1.228, vinculando a 

transferência da propriedade ao pagamento integral da “justa indenização”. 

 

 Nestes termos, restaria suspensa a eficácia da sentença judicial, até que o 

pagamento fosse concretizado, sempre se respeitando a situação econômica dos ocupantes, 

vislumbrada a possibilidade de parcelamento do débito. 

 

Certo é que o usucapião sempre serviu para a aquisição da propriedade plena ou 

limitada de um bem, em contrapartida à perda do direito de outrem, pacificada a 

jurisprudência no tocante à legitimidade de tal situação, desde que preenchidos os 

requisitos legais. 

 

Entretanto, muito embora o usucapião coletivo contenha, em parte, todos esses 

requisitos, o seu advento, da forma em que foi colocado, poderá ser revertido em um 

malefício à sociedade, se indevidamente aplicado, fomentando, inclusive, o cometimento 

de ato ilícito, qual seja, a invasão da propriedade alheia. 

 

E, é nestes termos que o instituto precisa ser analisado e discutido para que a 

intenção do legislador seja efetivamente alcançada. 
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RESUMO 

 
 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO USUCAPIÃO COLETIVO. 

 
 
A presente dissertação de mestrado tem por escopo examinar os aspectos fundamentais do 
usucapião coletivo, instituto previsto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil de 2002. A 
dissertação é composta de oito capítulos. Nos primeiros, é apresentada pesquisa acerca da 
evolução histórica do instituto do usucapião e de seus atributos em outros países (Portugal, 
Alemanha, Itália e Argentina). A seguir, esmiuçou-se o direito à propriedade e à moradia, 
suas implicações, limitações, bem como o aspecto da função social coligada à propriedade 
e à posse. Adiante, foram analisadas as modalidades de usucapião previstas na legislação 
brasileira, seus requisitos e especificidades. Por fim, procurou-se, com mais detalhe, 
responder questões polêmicas relacionadas ao instituto previsto nos parágrafos 4º e 5º art. 
1228, do Código Civil de 2002, dentre elas se trata de modalidade de usucapião ou de 
desapropriação; de quem seria a responsabilidade pelo pagamento da indenização prevista 
no parágrafo 5º e quais os critérios para sua quantificação; o que seria utilização por 
número considerável de pessoas; quais características deveriam possuir as obras e serviços 
realizados no imóvel usucapiendo; além de questões processuais e registrais relacionadas, 
principalmente, à propositura e/ou oposição, citação e registro da sentença. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Função social da propriedade e da posse – Usucapião coletivo – 
Desapropriação. 
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ABSTRACT 

 
 

KEY ASPECTS OF COLLECTIVE ADVERSE POSSESSION. 
 

 

This dissertation has the aim to examine the fundamental aspects of collective adverse 
possession, institute preview in the article Nº 1228, §§ 4th and 5th of the Civil Code of 
2002. The dissertation consists of eight chapters. In the first, is presented research on the 
historical evolution of the institute of adverse possession and their attributes in other 
countries (Portugal, Germany, Italy and Argentina). Then broke in pieces the right to 
property and housing, its implications, limitations, and the aspect of social function related 
to ownership and possession. Ahead, we analyzed the terms of adverse possession 
provided in Brazilian law, its requirements and specificities. Finally, it was, with more 
detail, answering controversial issues related to the institute provided in paragraphs 4th and 
5th of article nº 1228 of the Civil Code, among them if is a type of adverse possession or 
condemnation; who would be responsible for payment of compensation referred to in 
paragraph 5th and the criteria for quantifying it; what would be used by large number of 
people; which features should have the works and services performed in the possession 
property; in addition to procedural issues and matters relating mainly to the initiation 
and/or opposition, summoning and record of the declaratory judgment. 
 
KEYWORDS: Social role of property and possession – collective adverse possession – 
condemnation. 
 

 


