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CAPÍTULO I 

Usocapião e Prescrição 





As duas expressões — usocapião e prescrição — exis-
tem simultaneamente porque, ao mesmo tempo que alguém 
adquire um direito por virtude de posse nunca interrom-
pida, êsse mesmo direito é perdido para aquele a quem 
pertencera até então. Duorum in solidum dominium esse 
non posse. (L. 5, § 15 D.). Pode-se mesmo afirmar que, 
na linguagem jurídica corrente e na jurisprudência, o 
vocábulo — prescrição — encerra sempre, em sua signi-
ficação, a idéia de aquisição de um direito para uma pes-
soa e a idéia de extinção dêsse mesmo direito para outra. 

Planiol (2) explica que a palavra "prescrição" nada sig-
nifica. É uma abreviação da expressão latina "praescriptio 
longi temporis et longissimi temporis" ou seja uma exceção 
fundada sôbre um determinado tempo decorrido e que é es-
crita como cabeçalho _de uma fórmula, donde seu nome. 

1) O Código Civil empregou, em seu art. 550, a palavra usucapião, como do gê-
nero masculino. Na origem, o vocábulo é do gênero feminino. No latim e em 
tôda legislação romana, apresenta sempre a forma feminina. Die. Latino — 
Portuguez Saraiva — Usucapió, onis, s. ap. í. — Die. Latin-Français — Qul-
cherat — Usucapió, onis, f. — Magnum Lexicon Novlssimum Latinum Lusi-
tanum — 1849 — Usucapió, onis, f. — e assim todos os demais. Na legislação 
romana, o Corpus Juris Civilis emprega a palavra, como feminina, como se 
verifica, entre outras — do Liv. 41, T. 3, conforme se vê na edição CORPUS 
JURIS CIVILIS — Erudltissimls Dlonyssl Gothofredi I.C. Ano M.DC.LXII e 
ainda no § 3 das Inst. (2.6) no F . l do Dig. (41.3 e no § 1 do Cod. (7.31) 
Mackeldey — Manuel de Droit Romain — Bruxelles — 1846; Iherlng — La 
Posesion — versão espanhola de Adolfo Posada — Madrid — 1926; Ruy, Lacerda 
de Almeida, Lafayette, Ribas, Coelho da Rocha, usam a expressão no gênero 
feminino. Clovis, em sua Theorla Geral do Direito Civil, ed. 1929, usa o termo 
no masculino e Coelho Rodrigues também assim o fêz, em seu Projeto do 
Código Civil Brasileiro. No direito português, informa Cunha Gonçalves, não 
existe a expressão "usocapião", substituida por "prescrição positiva", In Prin-
cipios de Direito Civil, vol. 1, p. 430. 

2) Planiol — Droit Civil — Tome I, Illéme edition — Paris — 1932. Pag. 920. 
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Acrescenta o mesmo jurista que a palavra "usocapião" não 
é empregada nas leis francezas e é pouco usada na lingua. En-
tende, entretanto, o citado autor que seria útil o emprego da 
expressão para distinguir as duas espécies de prescrição — a 
prescrição aquisitiva que faz adquirir a propriedade e a pres-
crição extintiva que origina a perda de todos os direitos em 
geral. 

Estas duas funções opostas não se acham submetidas às 
mesmas regras. Nem todos os povos, em seus sistemas jurí-
dicos, acolhem a prescrição. O direito muçulmano, por exem-
plo, não a inclui entre os seus dispositivos. 

É de se assinalar ainda que os sistemas jurídicos que acei-
taram e acolheram a prescrição, não se harmonizam no con-
ceito que fazem da mesma. 

Assim é que, uns admitem a unidade de conceito e outros, 
a dualidade. O Código alemão de 1900 e o Código brasileiro 
preferiram o último conceito, como se vê de nosso Código que 
inclui a prescrição na parte geral, e o usocapião na parte da 
propriedade. 

Em que pese a divergência de conceitos — unitário ou dual 
— em que se debatem os tratadistas, é de ver que o usocapião 
exprime a idéia de adquirir o domínio das coisas corpóreas por 
efeito da posse mansa e uso da coisa pelo tempo marcado na 
lei, para se poder adquirir por êsse modo; a prescrição, porém, 
significando isso mesmo, compreende também, na sua signifi-
cação, a aquisição e a extinção de direitos, obrigações e ações 
•por efeito do mesmo lapso de tempo. 

De qualquer maneira, não se devem confundir as duas ex-
pressões, nos seus efeitos legais. 

Martinho Garcez (3), em sua Theoria Geral do Direito, en-
sina que "a prescripção difere da (sic) usucapião (sic) em que 
a primeira é uma fôrça extintiva da ação e de todos os recur-
sos da defeza, de que o direito se achava originàriamente pro-
vido, e a segunda é uma fôrça criadora de direitos reais, em 
particular, da propriedade, que opera transformando a posse 
em direito. 

3) Martinho Garcez — Theoria Geral do Direito — Segundo o Projecto do Código 
Civil Brasileiro, Rio — 1914. 
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Evidente, todavia, é que uma e outra existem simultanea-
mente; porque ao mesmo tempo que alguém adquire um direi-
to por virtude da posse nunca interrompida durante o tempo 
determinado por lei, êsse mesmo direito é extinto e perdido 
para aquele a quem pertencera até então. 

De qualquer maneira, não se pode confundir os dois ins-
titutos jurídicos. Diferenças gritantes separam o usucapião 
da prescrição. Já no direito romano assinalam-se essas dife-
renças: 1.° - o usocapião era um meio de adquirir o domínio 
(capio usu — aquisição pelo uso, isto é, pela posse); e, ao fim 
de tempo fixado, um ano para os móveis, dois anos para os 
imóveis, o possuidor tornava-se proprietário ou tinha o direito 
de reinvindicar a coisa contra todo possuidor. 

2.° - A prescrição, ao contrário, não era um meio de adqui-
rir. Tão somente constituía um meio de repelir a ação do pro-
prietário. Se êsse, durante a mora, reinvindicava a coisa, era 
necessário restituí-la; mas, ultrapassada a mora, seu intento 
era repelido pela prescrição. Assim, esta prescrição produzia 
quase o mesmo efeito de uma exceção e, mais tarde, foi mesmo 
convertida em exceção. 

Sabemos que os jurisconsultos Paulo e Ulpiano, além de 
outros, empregaram indiferentemente as duas expressões: pres-
crição e exceção, como se podem ver as duas palavras — pres-
crição e exceção — inteiramente confundidas no Código, indi-
cadas como sinônimos em um título — De exceptionibus seu 
praescriptionibus — D.44.1 — Cod. 8.36.(4). 

4) Em verdade, na origem não se confudiam as duas expressões. Prescrlpções — 
de prae scrlbere — eram determinadas restrições alegadas no começo da defeza 
dirigida ao Juiz pelo pretor. Estas restrições eram apresentadas a requeri-
mento de um ou outro litigante. Se requeridas pelo réu, seu eleito era res-
tringir o pedido às coisas novas sôbre que tinha direito no momento e indi-
car ao Juiz que não devia se ocupar de outras. Quando eram apresentadas 
pelo autor, seu objeto era Indicar ao Juiz certas circunstâncias que o impediam 
mesmo de examinar o assunto. Assim, se estabelece a diferença: a prescrição, 
se no caso a que se aplicava era verdadeira, ficava o Juiz dispensado de exa-
miná-la, enquanto a exceção não isentava do exame do caso ocurrente, pois 
era preciso verificar, por exemplo, se houve dolo, violência, etc. Mais tarde, 
as prescrições Io ram convertidas em espécies de exceção e não foram mais in-
sertas nas fórmulas apropriadas para êste fim e, afinal, as prescrições apre-
sentadas pelo autor foram suprimidas e deram lugar às exceções, originando, 
desta maneira, a confusão de que resultou, como vimos, um capitulo do Có-
digo, englobando os dois institutos. Há também divergências quanto à grafia, 
o Código Civil, em seu Livro II, Titulo II, Cap. II. Seção IV, usa a expressão 
"usucapião". Cod. Civil Brasileiro, Achilles Bevllaqua, ed. 1954. Carvalho San-
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No entanto, certo é que o usocapião conferia o domínio das 
coisas com os encargos de que se achavam gravadas, como se 
vê no D.41.3 — 44 § 5. 

A prescrição, ao contrário, poderia ser oposta, não somente 
contra o proprietário, mas a todo aquêle que, tendo um direito 
sobre a coisa, não o exercera em tempo útil. Dai dizer Car-
valho Santos que a prescrição é inação do autor e decurso do 
tempo. (5) 

Clovis, em sua Theoria Geral do Direito Civil, afirma que 
"a diferença essencial entre a prescripção e o usocapião que não 
tinha sido assinalada pelos artigos jurisconsultos e foi posta em 
evidência pela analyse dos modernos, está em que a primeira é 
uma fôrça extintiva da ação e de todos os recursos de defeza, 
de que o direito se achava originàriamente provido, e a segunda 
é uma fôrça creadora de direitos reais, em particular, da pro-
priedade, que opera, transformando a posse em direito. "E 
acrescenta o Mestre: "A prescripção é apenas a destruição do 
elemento defensivo do direito". (6) 

O usocapião, no direito romano, não era interrompido pela 
ação do proprietário, de sorte que se êle se verificava no curso 
do processo, antes da sentença, o domínio era adquirido e isto 
porque o usocapião era a aquisição pelo uso e o uso continuava 
até o dia da sentença — D.14.4. 

A prescrição, ao contrário, era um meio de se opor à ação, 
e, se no curso do processo, o réu não tinha ainda o tempo de 
posse exigido para apresentar esta prescrição, seu possível di-
reito, decaía, de começo. 

Na época de Justiniano, todo o território do império parti-
cipou do mesmo direito. Não subsistem as diferenças entre 
usocapião e prescrição. Justiniano confunde em um só todos 
os dois institutos, atribuindo caracteres de um e de outro no 
novo direito que criou. Assim é que, no livro II, T. V., das 
Instituías, consta: 

tos, igualmente "usucapião", vol. XXVIII, Cod. Civ. Brasileiro Int. ; Pontes de 
Miranda, Igualmente "usucapião", _ln Systema de Ciência Positiva do Direito 
e Tratado de Direito Privado, resp. vols. II e X; Eduardo Espinóla — "usu-
capião" — Tratado de Direito Civil Brasileiro, vol. II; Cunha Gonçalves, "usu-
capião" in Principios de Direito Civil, vol. 1; João Luiz Alves, "usucapião", in 
Cod. Civ. Estados Unidos do Brasil, 2.a ed. vol. 1. 

5) Carvalho Santos — Cod. Civ. Brasileiro Int . — vol. XXVI — Rio — 1939. 
6) Clovis — Theoria Geral do Direito Civil — Rio — 1929. 
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"De usucapionibus et longi temporis possessionibus. 

Jure civili consti tutum fuerat , ut qui bona ab eo qui do-
minus non erat, cum crediderit eum dominum esse, rem emerit, 
vel ex donatione aliave quavis justa causa acceperit, is earn rem, 
si mobilis erat, anno ubique, si immobilis, biennio tantum in 
itálico solo usucapiat, ne re rum dominia in incerto essent. Et 
cum hoc placitum erat, putantibus antiquioribus, dominis suf-
ficere ad inquirendas res suas praefecta témpora, nobis melior 
sententia sedit, ne domini maturius suis rebus defraudentur , 
neque certo loco beneficium hoc concludatur. Et ideo Consti-
tutionen! super hoc promulgavimus, qua cautum est ut res 
quidem mobiles per t r iennium imobiles vero per longi temporis 
possessionem (ide est, inter presentes decennio, inter absentes 
viginti annis) usucapiantur; et his modis non solum in Italia, 
sed in omni terra quae nostro imperio gubernatur, dominia 
rerum, justa causa possessionis praecedente, adquirantur" (7). 

Nosso direito não confunde as noções exatas de usocapião 
e prescrição, e, nosso Código, seguindo nesse particular, o di-
reito alemão, t ra ta da prescrição, propriamente dita, ou extin-
tiva, na parte geral, e de usocapião, ou prescrição aquisitiva, 
na parte relativa ao direito das coisas. 

Já nos códigos francês, italiano, austríaco, espanhol, argen-
tino e chileno, a prescrição extintiva e aquisitiva obedecem aos 
mesmos princípios e têm função de forças destruidoras de di-
reitos, observadas as condições impostas por lei. 

Colin — Capitant (8) procura justificar essa sistemática 
do direito francês, af irmando: 

"On a critiqué les rédacteurs do Code Civil pour avoir 
ainsi rapproché deux institutions aussi différentes. Au 
fond, leur methode n'est pas si fautive. Les deux pres-
criptions se justif ient par les raisons analogues. De plus, 
le régime de l 'une et de l 'autre est le même à beaucoup 
d'égards, en ce qui concerne notamment les règles de 
computation des délais, et, en général, les modes de sus-
pension et d ' interruption." 

7) Institutes de l'Empereur Justinien, traduites sur le texte de Cujas par A. M. 
du Caurroy, Paris — 1857. 

8) Colin — Capltant — Cours Elémentaire de Droit Civil Français, Tome Premier 
lliéme edition, Paris — 1947. 
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No Código Civil Brasileiro, o usocapião mereceu destaque 
especial, configurando-se como instituto jurídico autônomo, e 
sem se confundir com outros institutos, de cuja semelhança de 
efeitos se aproxima. 

Todavia, o conceito de unidade, em matéria de prescrição, 
não é unânime, mesmo entre os juristas nacionais. 

M. I. Carvalho de Mendonça (9) afirma que o conceito de 
prescrição é eminentemente unitário. E continúa: "Assim 
pensaram sempre o direito prussiano, o Código da Áustria e a 
unanimidade dos Códigos do sistema francês. Se o novo código 
civil alemão contramarchou a distinção da prescrição em aqui-
sitiva e extintiva, não passou incólume de críticas. A unidade 
do conceito pertence à escola do direito natural: a dualidade, 
à escola histórica. Mas, a despeito da superioridade científica 
desta última, não se pode concluir pela infalibilidade de todos 
os seus postulados. Seria um êrro subjetivo tão injustificável, 
como a rejeição em massa e sem exame de todos os princípios 
de sua antagonista". 

Coêlho Rodrigues (10) igualmente, achava que o uso-
capião deveria ter tratado na parte geral, juntamente com a 
prescrição das ações. 

Carpenter (11) refere que o citado jurista assim justificou, 
perante a Comissão Especial da Câmara, o seu modo de ver: 

"A historia de nosso direito deve distinguir o usoca-
pião da prescripção liberatoria; mas esta distinção, na sua 
theoria e sobretudo em um novo Código, é e não pode 
deixar de parecer, um romanismo exagerado. . . Porque 
tratar em livros diferentes, de um mesmo facto jurídico? 
Por que o usocapião pôde fundar uma acção e a pres-
cripção liberatoria é sempre matéria de uma excepção? 
Mas, essa diferença decorre da natureza do direito pres-
cripto e não da mesma prescripção. Qualquer pôde usur-
par a propriedade de um bem; mas, só o credor pSde de-
mandar o devedor, que nunca poderá pedir-lhe aquillo que 
já possue. Também se diz que o usocapião transfere o 

9) M. X. Carvalho de Mendonça — Doutrina e Prática das Obrigações, 2.a ed. - 1911. 

10) Coêlho Rodrigues — Projeto do Código Civil. 

11) Carpenter, Luiz Frederico Sauerbronn — Manuel do Código Civil, Coleção Paulo 
de Lacerda, vol. XV, ed. 1919. 
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bem de um a outro titular; ao passo que a prescripção li-
beratoria confere apenas uma quitação forçada; mas isto 
é uma questão de palavras que não resiste à analyse dos 
factos." 

Inclinamo-nos para a dualidade de conceitos, por motivos 
de ordem jurídica e social e adiante, em outro capítulo, expo-
mos as razões de nossa preferência. 





CAPÍTULO II 

Conceito e diferenciação de 
usocapião e prescrição 





A origem do vocábulo prescrição se encontra no Direito 
Romano. 

Sabemos que outrora, em Roma, vigoraram sucessivamente 
três sistemas de processo: 1.°) O das ações da lei (Leges actio-
nes); 2.°) O sistema formular; 3.°) O sistema extraordinário. 

Com o advento do segundo sistema, surge a faculdade con-
ferida ao réu de, sem diretamente negar a pretensão do autor, 
torná-la inócua e paralizar mesmo a ação, por meio de uma "ex-
ceptio." Como na fórmula, inseria o pretôr, antes das partes 
principais, a exceptio, lhes deram o nome de praescriptiones, 
porque era escrita antes, pré-escrita (de praescribere). E as-
sim, desse método do pretôr, determinando ao juiz que exami-
nasse antes, as circunstâncias alegadas pelo réu, que pudessem 
prejudicar o mérito da causa, nasceu a palavra prescrição, que 
hoje se toma como meio de adquirir ou de desonerar. 

Quanto à antigüidade, vemos primeiro surgir a prescrição 
extintiva. A primeira foi conhecida na Grécia antiga, de onde, 
segundo Mello Freire (12) foi importada por Roma, para a lei 
dos Decêmviros. 

Dispunha a tábua VI.a das XII Tábuas, que quem possuisse 
um imóvel por dois anos e um móvel por um, se tornava pro-
prietário dele. Só, porém, aos bens "mancípi" se aplicava a re-
gra; dela se achavam excluidos os "nec mancípi", assim como, 
por outro lado, contra o cidadão romano, não podia o estran-
geiro usocapir. Eram requisitos dêsse meio de adquirir: boa 
fé, justa causa e posse pelo tempo legal, sendo de notar que o 

12) Mello Freire — Inst i tut ion^ Juris Civilis Lusitani, Lisboa — 1828. 
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primeiro requisito era apenas exigido no começo dat posse, con-
forme o brocardo — "mala fides superveniens non nocet". 

Relativamente às ações, notamos que, em Direito Romano, 
a princípio eram na maioria perpétuas, e umas poucas, tempo-
rárias, que deviam de regra, ser intentadas dentro de um ano. 
Na jurisprudência do pretôr, antes de Justiniano, vemos surgir 
a favor do possuidor, a faculdade de invocar a chamada "tem-
poris exceptio" ou "longi temporis praescriptio", que embora 
não conduzisse à propriedade plena, já excluía a ação intenta-
da fóra de tempo. 

Registra Carpenter (13) que a lei Fúria de Sponsu de 204 
A. C., foi a primeira a estabelecer a prescrição extintiva, decre-
tando que as ações contra os "sponsores" e os "fidepromissores" 
da Itália, se extinguiam dentro de dois anos do vencimento da 
dívida. Com Ulpiano, a exceção de prescrição assume as prer-
rogativas de usocapião, e apenas se distinguiam os dois direitos 
pelos prazos. 

Finalmente, tal distinção acabou sob Justiniano que, ba-
seado na prescrição estabeleceu novo direito, fundindo o uso-
capião na prescrição de longo tempo, aplicável indistintamente 
a todos os bens. Sob Theodosio e Honorio não era permitido a 
investigação da origem das posses de mais de tr inta anos, e, a 
êsse prazo foi então limitada a duração das ações perpétuas, e 
assim, por exemplo, prescreviam em 30 anos as ações mixtas 
de direitos reais e de direitos pessoais e a ação hipotecária di-
rigida contra terceiro detentor de bens hipotecados. Mas, se 
era vedado investigar a posse de mais de trinta anos, podia o 
proprietário provar a má fé do possuidor, a quem a posse inábil 
não aproveitara, em conseqüência do que, bastante reduzida 
ficava sua possibilidade de aproveitar a prescrição. Foi então 
que Anastácio instituiu a prescrição de quarenta anos para as 
coisas que escapavam à trintenária. 

A falta de qualquer requisito legal prejudicava a pres-
crição, a não ser que se tratasse de prescrição imemorial, pois, 
como dizia Pomponio, refletindo idéias da época, "a posse cuja 
origem se perdia na noite dos tempos, dava direito a tirar água 
dos rios públicos". 

Pelo exposto, é de se concluir que, apesar da confusão sob 
Justiniano, confusão que por muito tempo perdurou, distinguiu 

13) Carpenter, ob. cit. 



— 25 — 

o Direito Romano, a prescrição aquisitiva da prescrição extin-
tiva. 

Modernamente, não se tornou a prescrição conhecida de to-
dos os povos. O Direito Muçulmano, por exemplo, não a in-
cluiu em seus dispositivos. Os códigos que a adotaram prefe-
riram, uns, a unidade de conceito, outros, a dualidade. 

Êste último critério foi apenas seguido pelo código civil 
alemão de 1900 e pelo brasileiro, com a inclusão da prescrição 
extintiva na parte geral e com a do usocapião, na parte rela-
tiva ao direito das coisas. Os outros códigos que a adotaram, 
preferiram a unidade de conceito, mas como divergem quanto 
à sua colocação, devem ser classificados em grupo. 

Fazem parte do primeiro grupo, os códigos: Francês, espa-
nhol, italiano, chileno, argentino e o boliviano, que relegaram 
a matéria para as respectivas partes finais. 

Os códigos português, uruguaio e o peruano, constituem o 
segundo grupo, tratando da prescrição na parte referente à pro-
priedade. 

O código japonês figura à parte, por ter colocado a pres-
crição na parte geral. 

Entre nós, o projeto de Felicio dos Santos, seguia o crité-
rio do código português e o de Coêlho Rodrigues o do código 
japonês. Devemos notar que, antes do nosso código civil, as 
Consolidações de Teixeira de Freitas e de Carlos Carvalho, ti-
nham já adotado a dualidade de conceitos, sendo que a do pri-
meiro fez da prescrição extintiva, a parte última do primeiro 
livro, na secção dos direitos pessoais, nas relações civis, e da 
prescrição aquisitiva, o último capítulo do livro segundo, que 
trata dos direitos reais. 

Fadda e Bensa (14), tradutores de Pandekten de Bernardo 
Windscheid, Prof. da Univ. Lipsia, acham que a prescrição, sob 
o ponto de vista econômico, é, ao mesmo tempo, extintiva e aqui-
sitiva. O proprietário, dizem, que não cuida de reinvindicar a 
coisa sua, do possuidor usocapiente, perde a propriedade, como 
o credor que negligencia de cobrar perde o crédito; o devedor 
cuja obrigação esteja prescrita, como o proprietário de um imó-

14) Fadda e Bensa — Dirltto delle Fandette — 1904 — Torino. 
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vel gravado quando o ônus real se tenha extinto pelo não uso 
ou pelo "usocapio libertatis", adquire a liberação do seu patri-
mônio, como êste último a do seu imóvel. A conexidade da 
aquisição e da perda, confirma a unidade substancial do con-
ceito de prescrição. Quando a análise jurídica dos vários ins-
titutos separadamente disciplinados, descobre analogias essen-
ciais entre êles existentes, a doutrina tem o dever def recondu-
zir êsses institutos a um conceito único. A unidade de disci-
plina é de tal modo necessária, concluem os citados autores, 
que o próprio Direito Alemão, tão decisivamente adverso à uni-
dade de conceito, remete freqüentemente do usocapião à pres-
crição, da qual declarou aplicáveis ao primeiro os § § 206, 209-
212, 216, 219 e 220, e que a maior parte dos escritores avessos à 
unidade de conceito não hesita em declarar aplicáveis ao não 
uso, as normas estabelecidas pela lei, para a prescrição. 

Frederic Mourlon (15), não discute; aceita a unidade de 
conceito e define a prescrição como "la présomption légale de 
liberation". Confessa, porém, que, embora tivesse defendido 
êsse ponto de vista contra Marcadé, a prescrição é um modo de 
adquirir, e cita o art. 2.219 do código francês que define: "La 
prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un 
certain laps de temps et sous les autres conditions déterminés 
par la loi". 

Troplong, em comentário a êste artigo, (Le Code de Droit 
Civil Expliqué suivant l'ordre du Code) afirma que o código 
tomou, em parte, de empréstimo, a definição que contém, a 
Domat e que o seu maior defeito está em considerar o tempo 
como meio de adquirir ou de liberar, pois os romanos já havi-
am dito: "Tempus non est modus constituendi vel dissolvendi 
juris". 

Para Troplong (16), é na posse do detentor e no silêncio e 
aquiescência do credor ou do proprietário que se acha o prin-
cípio da prescrição. 

M. I. Carvalho (17) de Mendonça escreve que a diferença 
entre a prescrição extintiva e a aquisitiva é um artifício pura-
mente lógico, instituido pela historia do direito. A prescrição, 
afirma, é sempre filha de um conceito único, nela há sempre 
um patrimônio que se perde ou outro que aumenta. 

15) Mourlon, Frederic — Répétitions écrites sur le Code Civil, Paris — 1873. 
16) Troplong — Commentaires sur la prescription — Bruxelles — 1843. 
17) M. I. Carvalho de Medonça — ob. cit. 
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Durante a discussão do nosso código, Afonso Pena, Melo 
Franco, Camilo de Brito, Levindo Lopes, Ferreira Tinoco, L. A. 
Paraizo, Edmundo Lins e João Luiz Alves, subscreveram um 
parecer vindo da Faculdade de Direito de Minas, que entendia, 
que por motivo de clareza e de método se devia tratar da pres-
crição extintiva e da aquisitiva, não como no projeto, mas num 
só capítulo. Não indicava o parecer, entretanto, onde se devia 
colocar tal capítulo. 

Rodrigues Torres Neto externou que, como no Código Ar-
gentino, se deveria incluir, com um título especial, a prescrição 
extintiva e a aquisitiva. Do mesmo parecer foi Azevedo Mar-
ques. 

Do confronto de opiniões pró e contra a unidade de con-
ceito de prescrição, não se pode deixar de preferir, por todos os 
motivos, o da dualidade, e, quanto ao método, o do nosso código, 
pois absurdo seria se deslocar do direito das coisas, um insti-
tuto como o usocapião, apenas a êle relativo e da parte geral, 
a prescrição extintiva, de vez que encerra dispositivos atinentes 
a tôda parte especial. Qualquer mudança em tal sentido seria 
um atentado contra a ordem expositiva, contra o método de dis-
posição das matérias. 

Troplong, já citado, após criticar a definição do código fran-
cês, afirma que, na verdade existem duas espécies de pres-
crição: uma, que faz adquirir o domínio das coisas; outra que 
não faz senão extinguir obrigações, que desembaraça a pessoa 
e opera sua liberação. Esta espécie se relaciona mais direta-
mente com a matéria dos contratos e das obrigações, das quais 
é uma causa de extinção, e aquela é um meio sui generis de 
aquisição da propriedade. 

Não procedem os argumentos expendidos por Fadda e 
Bensa, pois, se é verdade que a prescrição tem pontos de contato 
com o usocapião, e que o decurso de tempo é fator comum, não 
é menos verdade que possuem pontos de inconfundível dife-
renciação, aliás, o próprio fator tempo concorre em cada um 
dêstes institutos de modo inverso, num, extinguindo, noutro 
criando um direito. Fadda e Bensa são contraditórios quando 
escrevem — "que a conveniência de disciplinar separadamen-
te na lei os vários institutos pode ser concedida sem dificulda-
de, mas isso não destróe a unidade de conceito". E também 
quando afirmam: "seria de certo necessário indicar de modo 
preciso a esfera de ação das várias figuras, discriminar-lhes os 
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efeitos". Eis que os próprios partidários da unidade não po-
dem fugir à separação. 

A dualidade de conceitos não importa na negativa de pon-
tos de contato entre a prescrição extintiva e o usocapião, não 
sendo de estranhar, pois, que o código alemão contenha dispo-
sitivos aplicáveis a uma e a outro. 

A opinião de alguns, favorável ao critério adotado pelo 
código argentino, não pode também ser aceita. O mencionado 
código tem o grande defeito de não possuir uma parte geral. 

Nem todos os fatos jurídicos podem ser encarados sob o 
aspecto geral, mas não se negará a vantagem, quiçá a necessi-
dade de adotar o método geral de exposição quando possível. 

Como muito bem diz Carpenter, em qualquer das quatro 
divisões da parte especial do nosso código que se procurasse 
incluir a prescrição, ficaria deslocada, por não tratar em ex-
clusivo de qualquer dos respectivos assuntos, e, que o maior 
engano de Torres Neto está em pensar que a prescrição extin-
tiva não contém regra de aplicação comum. 

Em defesa de seu projeto, Bevilaqua criticou os que su-
punham que t i v e s s e ^ s duas espécies de prescrição, alguma 
coisa mais de comum além do nome, pelo fato de uma e outra 
resolver direitos. Ensina o grande mestre que enquanto, na 
verdade, em um caso o direito fenece, se atrofia e perde o te-
gumento protetor da ação, noutro se assiste à formação do di-
reito, que em dado momento de sua evolução se reveste com 
êsse tegumento de garantia judicial. Há, pois em ambas as 
emergências o desaparecimento de um direito, mas ao passo 
que na prescrição extintiva é justamente êsse desaparecimento 
que se considera, na prescrição aquisitiva é a criação de um 
direito novo que solicita a atenção. 

Foi da confusão dos institutos, escreve o insigne mestre 
em sua Teoria Geral, que se originaram os desvios e êrros de 
doutrina. A diferença essencial entre a prescrição e o usoca-
pião, que não tinha sido assinalada pelos antigos jurisconsul-
tos, foi posta em evidência pela análise dos modernos, e ela 
está em que, a primeira é uma fôrça extintiva da ação e de to-
dos os recursos de defesa de que o direito se achava, originà-
riamente, provido, e o segundo é uma fôrça criadora de direi-
tos reais, em particular da propriedade, que opera , transfor-
mando a posse em direito. 
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Incontestàvelmente, o método preferível, diz ainda Clovis, 
é expôr na parte geral os preceitos sôbre a prescrição propria-
mente dita, pois que não se aplicam êles somente a uma classe 
de relações jurídicas, mas a todas, privando-se do remédio ju-
rídico que as garante contra as violações. O usocapião ocupa 
seu posto natural entre os modos de adquirir a propriedade. 

A êsse resultado chegou o eminente tratadista após de-
compor pela análise o direito em seus elementos básicos —r 
sujeito, objeto e vínculo — de fixar e definir fatos e atos jurí-
dicos e de concluir com Windscheld (18), "que nem todos os 
fatos jurídicos exigem e admitem um modo geral de expo-
sição. A um tal modo geral se devem submeter somente os 
seguintes fatos jurídicos: 1.°) Os atos jurídicos; 2.°) Os atos ilí-
citos; 3.°) O decurso de tempo". 

O decurso de tempo, quer sob a forma de prazo, quer sob 
a forma de prescrição, deve ter ingresso na parte geral do có-
digo civil, porque é um fato jurídico que influi sôbre o nasci-
mento e a extinção de inúmeras relações jurídicas e pode ser 
submetido a certas regras de preceitos gerais. 

Todo direito, disse Ihering, (19) é um interêsse que a lei 
protege. Através tal concepção, nota-se no direito: 1.°) uma 
parte nuclear — o interêsse; 2.°) um tegumento protetor re-
vestindo êsse interêsse para transfigurá-lo sob o influxo da fi-
nalidade social, e para defendê-lo das injustas agressões. Essa 
interferência da sociedade, em garantia do interêsse alçado à 
categoria de direito, se faz sentir principalmente pela ação, de 
que o direito é provido. 

A prescrição fére êsse elemento protetor conferido pela 
sociedade ao direito; inutiliza a garantia social da ação — a 
realizabilidade, fôrça específica do direito. Ora, se a prescrição 
atrofia o direito, privando-o de ação, se esta não é atributo ex-
clusivo dos direitos de crédito, iremos mutilar-lhe o conceito 
se a encerramos no apertado âmbito do direito das obrigações. 
Por outro lado, se nem todos os direitos se extinguem com a 
prescrição, como por exemplo, os que procedem de relações de 
família, sempre que se trata de f i rmar um estado de direito 
em correspondência com ela, alguns direitos que provém das 

18) Windscheld — Die Lehre des Pandektenrechts — Trad. Italiana por Fadda e 
Bensa — Torino — 1873. 

19) Ihering R. von — L'évolution du Droit (Zwecht im Recht) Traduit sur la 
Illiéme édition par O. Meulenaere, Paris, 1901. 
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relações de família, que escapam à categoria indicada, são pres-
critíveis, como por exemplo, o direito de pedir alimentos, o de 
pedir anulação de casamento e o de anular os atos que a m u -
lher pratica sem autorização do marido ou que êste exerce sem 
outorga uxória, quando tais formalidades são exigidas. No di-
reito das coisas aparece a prescrição para extinguir a ação que 
se funda no direito autoral. Alcança ainda a prescrição o di-
reito das sucessões como, por exemplo, nas ações de nulidade 
de partilha e de petição de herança. 

Portanto, se a prescrição fére direitos que, pala classifi-
cação do código se acham distribuidos pelas quatro secções da 
parte especial, se contém matéria de aplicação comum a tôdas, 
em nenhuma bem colocada, não há como se reconhecer que 
seu lugar próprio é a parte geral. 

O mesmo se dá com o usocapião, cuja função é, particular-
mente de consolidar a propriedade do objeto material pacifi-
camente possuido por um determinado espaço de tempo. 

Pela separação desses institutos, lembra finalmente o mes-
tre, podiam ser além disso invocadas considerações de ordem 
históricas, visto como eles nasceram em épocas diversas e por 
modos diferentes se desenvolveram no direito romano e no ger-
mânico. 

É inteiramente oportuna a citação de um trêcho do dis-
curso proferido por Bevilaqua perante a Comissão Especial da 
Câmara. Foram suas palavras: "Houve na ciência, com re-
lação à prescrição, uma generalização precipitada, que Savigny 
(20) condenou — foi a generalização que tentou unificar a pres-
crição e o usocapião. Esta generalização fundava-se em in-
dução falsa, porquanto a idéia central da prescrição é um trans-
curso do tempo, que por si só fére de morte o direito destruin-
do-lhe o envólucro protetor da ação; e a idéia central do uso-
capião é a posse, que, prolongando-se pelo tempo determinado 
na lei, se transforma de fato em direito, de posse em proprie-
dade." 

"Apurando e desenvolvendo esta crítica de Savigny, a ci-
ência verificou que a prescrição, fazendo extinguir a ação, ofe-
rece uma feição de generalidade que não existe no usocapião, 
e êsse princípio de generalidade faz com que devemos tratá-la 

20) Savigny — Traité de la Possession — Traduit de l'allemand par Henri Ataedtler 
— Bruxelles — 1893. 
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na parte geral, destinada às matérias de aplicação comum, re-
servándole para o usocapião um lugar na parte especial, onde 
êle se mostra como um dos modos de adquirir o domínio". 
(Carpenter, ob. cit., pag. 46). 

Após o que foi dito com tanta clareza, lógica e senso jurí-
dico pelo eminente mestre e autor do nosso código civil, nada 
mais é lícito aduzir, senão lembrar que êle se inspirou no atual 
direito germânico, que por sua vez hauriu os ensinamentos de 
Windscheld e dos grandes civilistas alemães — Endemann (21), 
Dernburg (21a.), Waechter (21b.), Unger (21c.). 

21) Endemann, Carl — Staatslehre und Volkswirtschaft auf höheren Schulen — 
Boun — Verlag, von Friedrich Cohen — 1895. 

21a.) Dernburg, Arrlgo — Dlrltto delle obligaron! — Prima tradujißne del tedesco 
sulla 6.a edi&one de Francesco Bernardino Cicala — con prefc^lone dl O. 

Sclaloga e G. P. Chlronl — Torino — Fratelll Bocca — 1903. 

21b.) Wächter, Carl Georg von — Zu£^jpler seines fünfslgjährigen — Lelpslg - 1869. 

21c.) Unger, Giuseppe — Sisterqps ¿Xi dlrltto prlvato generale austríaco — Prima 
versione italiana por Francisco Kirchmayer — vol. I — Zara — L. Massantl 
— 1878. 





CAPÍTULO m 

Fundamento Jurídico da 
prescrição extintiva e aquisitiva 





Julgamos de necessidade abrir aquí lugar para mais algu-
mas linhas, a fim de não deixar passar em branco outro inte-
ressante assunto, qual o do fundamento jurídico da prescrição 
extintiva e o da aquisitiva. 

Escreve Almeida Oliveira (22) que disputam preferência, 
os motivos: 1.°) Quanto à liberatoria, remissão da dívida; 2.°) 
Quanto à outra, derelicção da coisa, favor à posse, ne dominia 
rerum in incerto essent; 3.°) Quanto às duas de uma vez, pena 
imposta à inação do credor ou do proprietário e obstáculo ao 
mal das ações e reclamações tardias; o legislador fixa têrmo 
ao exercício dos direitos, da mesma forma que estabelece as 
condições da legitimidade de um título de domínio ou de cré-
dito. 

Carvalho de Mendonça (23) em seu trabalho sobre as obri-
gações, é de opinião que a prescrição assenta na hipótese im-
plicitamente formulada, de que a negligência prolongada im-
porta em renúncia do direito. 

O recurso da explicação hipotética de que lançou mão 
Carvalho de Mendonça (24) é criticado por Carpenter (25) que, 
com muita razão, afirma que tal método só deve ser emprega-
do quando se ignore a explicação positiva. 

Refutando o motivo da derelicção, de abandono da coisa, 
afirma Almeida Oliveira que ela converte a prescrição em 

22) Oliveira, Almeida — Prescrição em Direito Comercial e Civil, Rio — 1914. 
23) Carvalho de Mendonça, M. X. — ob. cit. 
24) ibidem 
25)Carpenter, ob. cit. 
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ocupação primária e, além disso, não é de se presumir que al-
guém renuncie aos seus direitos. Ao favor à posse, diz que 
proteção só merece o possuidor de boa fé; ao de má fé cabe 
únicamente a repressão que provoca o seu procedimento. 
Quanto ao interêsse da sociedade em não deixar incerto o do-
mínio das coisas, que devia ceder sempre que se apresentasse 
o verdadeiro proprietário do fundo prescrito. A pena imposta 
à negligência do credor ou do proprietário, ainda que imagi-
nada para conciliar a prescrição com a equidade, não deixa, a 
seu vêr, de ser iníqua. 

O direito de cobrar é uma faculdade e não uma obrigação 
e na verdade o credor e o proprietário sofrem antes a conse-
qüência de sua culpa, que o rigor de uma penalidade. 

Carpenter (26) acha que Almeida Oliveira (27) foi obscuro 
no capítulo "Motivos da Prescripçãoy de seu trabalho. Nós 
achamos que êle foi mais contraditório que confuso, pois, após 
declarar que o interêsse social de não deixar na incerteza o do-
mínio das coisas deve ceder ao verdadeiro proprietário, con-
clui que pudesse o proprietário em qualquer tempo atacar a 
posse e reinvindicar o seu direito, à sociedade faleceria a base 
que tem na propriedade, como meio de assegurar ao homem a 
consecução de seu destino terrestre. 

A prescrição é uma exigência social, sem ela não se conse-
guiria manter a ordem social. Se no entender de Justiniano, 
ela conduz a resultados pouco acordes com a eqüidade, se há 
interêsses que possam ser lesados, sem ela não há segurança 
nos negócios, nem estabilidade nos patrimônios particulares, 
nem paz entre as pessoas, nem ordem no Estado. Se há, por-
tanto, interêsses que possam ser lesados, devem ceder à ne-
cessidade de se manter a ordem social. 

Mourlon (28) ensina que: 

"La prescription est donc injuste quelquefois. Mais, l'in-
térêt général, auquel l 'intérêt particulier est toujours subor-
donné, exigeait impérieusement que l'on fixait un terme, après 
lequel il ne fu t plus permis d'inquieter les possesseurs, de re-
chercher des droits trop longtemps négligés. Autrement, on 
eut, sous pretexte d'équité, donné ouverture a une infinité de 

26) Carpenter — ob. cit. 
27) Oliveira, Almeida — Prescrição em Direito Comercial e Civil, 1914. 
28) Mourlon, M. Frederic — Répétitions écrites sur le Code Civil — Paris — 1877. 
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contestations; on eut rendu la propriété incertaine; tout eut 
été mis en question, et les droits les plus légitimes eussent été 
compromis. Une institution n'est pas odieuse parce qu'elle 
peut, dans certains cas, causer quelque mal particulier, Quelle 
est la régie générale qui n'est sujette à quelques inconvénients? 
Si, vous plaçant à un point de vue élevé, vous considérez com-
bien la prescription est utile e le bien qu'elle procure, vous ne 
serez pas étonné qu'on l'ait appelée Patrona Generis Humani". 

E acrescenta o mesmo autor: "La loi passe sur l'indignité 
de la personne qui possède de mauvaise foi, en faveur de la 
tranquillité publique que procure cette prescription". 

O que é certo é que a perda da ação atribuida a um direito 
foi estabelecida, não em benefício do obrigado, mas no interes-
se da sociedade. 

E pode-se afirmar que de todas as instituições do direito ci-
vil, a prescrição é a mais necessária à ordem social. 

Êsse conceito que é elementar, melhor resulta afirmado 
da lição de Baudry-Lacantinerie et Tissier (29), in verbis: 

"Sans elle (la prescription) il n'y aurait plus de sécurité 
dans les transactions, plus de estabilité dans les fortunes pri-
vées, plus de paix entre les particuliers, ni d'ordrp dans l'Etat". 

# /y<fuiuu<e -^Mt yCAiâfec <dt4eÛu*e, <h9<u¿&¿* 
"A propriedade,não ó senão obra da lei que a garante com a 9ua 
Almeida Oliveira (30), estaria sujeita a evicções imprevistas, 
porque, não se podendo negar a propriedade àquele que se apo-
derasse da coisa encontrada na natureza, a todo tempo era pos-
sível surgir um possuidor mais antigo, e assim não passaria de 
méra posse, a propriedade; e, para determinar a origem e assim 
a legitimidade da posse, precisaria a justiça remontar a séculos 
o que se tornaria impossível. 

É decisivo o argumento de Laurent (31) quando escreve: 
"A propriedade não é senão obra da lei que a garante com a sua 
sanção. Tire-se esta e a propriedade não passará de posse. 
Ora, posse por posse, tão boa é a do proprietário como a do pos-
suidor. Direitos como são os de posse contra posse, qual dos 

29) Baudry-Licantlnerie et Tissier — Theorie et Pratique de Droit Civil — De la 
Prescription Paris — 41éme édition — 1924. 

30) Oliveira, Almeida — ob. cit. 
31) Laurent — Principes de droit civil français. 
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dois deve a lei proteger? Não há negar que a mesma razão, 
pela qual a lei garante a posse do proprietário, milita em favor 
do possuidor". 

Quando não houvesse a favor da prescrição, outro motivo 
que o da utilidade pública de assegurar o repouso dos possuido-
res, seria justo impedir que a propriedade das coisas permane-
cesse em suspenso, como muito bem diz Domat. (32). 

Tudo deve ter um fim, escreve Troplong (33) /ao encerrar 
a nota 13 do seu comentário ao artigo 2.129 do código francês, 
e o Estado é interessado em que os direitos não, fiquem por 
muito tempo em suspenso. 

Em verdade, é necessário, escreve Thiry (34), que haja um 
tempo em que, o que existe, só porque existe, seja declarado 
legítimo e seja havido por bom, sem o que, é de se imaginar 
que processo se levantaria sôbre tôda a superfície do globo. 

O mesmo princípio se aplica à prescrição extintiva. O 
direito creditório, como salienta Almeida Oliveira (35), é como 
a propriedade, um direito natural. Se fosse absoluto, poderia 
o credor exigir em todo tempo seu pagamento. Assim como 
seria impossível remontar à primeira posse, da mesma forma 
não se tornaria possível a justiça perquirir se uma dívida ven-
cida há um século, foi paga em seu vencimento. 

Do exposto, finalmente, se conclui que, não se deve, que 
não se pode conceder ao direito, potencialidade absoluta, por 
ser contrário ao interêsse comum; o poder de ação conferido 
pelo Estado ao direito, não deve, não pode, como outrora já 
haviam compreendido os romanos, ser perpétuo. 

32) Domat — ßes Jpis civiles áaps leur ordre naturelle — Paris — M.DCC.LVI. 
33) Troplong — ob. cit. 
34) Thiry — Droit Civil — Paris — 1886. 
34) Thlry — Droit Civil — Liège — 1843. 



CAPÍTULO IV 

USOCAPIAO - modo originario 
ou derivado de aquisição? 





Pontes de Miranda (36) em magistral lição, ensina: 

"Na história dos titulares do direito de propriedade, aten-
de-se ao momen to^ aquisição, e só a êle: é ao título que se há 
de chamar originário, ou derivado. Por isso mesmo, não se 
indaga se a coisa teve dono, em momento que não foi o ime-
diato anterior ao em que se adquire. Se herdei, adquiri a tí-
tulo derivado: o que era sujeito da relação jurídica de domí-
nio, deixando de o ser, permitiu que eu lhe sucedesse, e o meu 
título tem autor (como em "chamamento à autoria", Pereira e 
Sousa, Primeiras Linhas sôbre o Processo Civil, I, 118: Autor 
neste sentido se diz aquele de quem o réu recebeu a coisa, isto 
é, de quenhouve a coisa que possui, e em cujos direitos sucedeu, 
ou por título universal, como o do herdeiro, ou por título par-
ticular, como o de donatário, comprador ou outro semelhante"). 
Se meu título não tem autor, o meu título é originário. (O gri-
fo é nosso) 

Na técnica jurídica, dois são os modos de adquirir: origi-
nário e derivado. Os escritores nem sempre estão acordes no 
determinar êsse aspecto da aquisição, e lavra grande discórdia 
no conceito. 

Pontes de Miranda (37) chama a atenção dos estudiosos, 
recomendando todo cuidado em "lêr-se o que os escritores 
dizem". 

Na realidade, até hoje, ainda se discute se o usocapião é 
meio originário ou derivado de aquisição. 

36) Pontes de Miranda — Tratado de Direito Privado — Direito das Coisas, vol. 11. 
37) Ibidem. 
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Pontes de Miranda (38), para conceituar o assunto, parte 
do princípio de que devemos distinguir a história da coisa mó-
vel e a história da coisa imóvel; a aquisição da propriedade 
imóvel é originária se nunca (memorialmente) foi a coisa objeto 
de tal propriedade: ao adquirí-la alguém, não há lembrança 
(jurídica) de que outrem tenha sido, em algum tempo, titular 
de relação jurídica de domínio em que essa coisa fosse objeto. 
Se alguém, algum dia, o foi, a aquisição é posterior. Aqui, en-
tram razões filosóficas, de ordem econômica ou psicanalítica 
para que os juristas se dividam entre a) os que partindo da 
imortalidade do direito de propriedade, somente admitem que 
se perca o bem imóvel quando outrem o adquire: nem vazio 
nem ressureição (nas próprias ressureições haveria alusão à 
morte, à vaziez provocada pela derelicção); e b) os que per-
mitem que morra a relação jurídica de propriedade, e mais 
tarde, ou nunca, outrem se insira em relação nova, que então 
nasça". 

Opinando o referido autor se o usocapião é modo origi-
nário ou derivado de aquisição, aplica à hipótese os conceitos 
acima, explicando que "se se adotam os conceitos de a, a (sic) 
usocapião pode ser que seja, e é provável que seja, derivada; 
se se adota b, é originária". 

Já vem de longe a preocupação de afirmar ser o usocapião 
um modo originário ou derivado de aquisição. Ortolan (39) 
ensina que "l'usucapion était dans le droit pr imitf .au nombre 
des moyens originaires d'acquérir civilment de domaine ro-
main". 

Filomusi Guelfi (40) considera que "perché una cosa possa 
diventare mia, e si essa entra nella mia signoria, sia tale da 
potere dare origine o causa al diritto stesso, e quindi sia ri-
conosciuto dal diritto obiettivo o dalla legge. Questi fatt i o 
cause diconsi modi de acquisto (modus adquirendi). Quando 
la proprietá si acquista, senza che essa dipenda, o sia transmes-
sa, o dalla volontá dell'antecedente proprietário, o dalla legge, 
che stabilisca t ra l 'antecedente proprietário ed il susseguente 
un raporto di successione, si ha il modo originario di acquisto. 
Invece se si ha tale dipendenza, trasmissione, ou sucessione del 
diritto di proprietá, si ha il modo diacquisto derivato. II primo 

38) Idem, Idem. 
39) Ortolan & Bonnler — Legislation Romaine — Paris — 1876. 
40) Filomusi Guelfi, Francesco — Enciclopedia Gulridica — 7.a Edizlone riveduta 

ad ampliata — Napoli — 1917. 
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modo di acquisto originario è l'occupazione, la quale presup-
pone una res nullius. Questo modo di acquisto si riveló come 
importante nei tempi primitivi, nei quali 1'abbondanza delle 
cose, prive di alcun padrone determinó la garantia nei primo 
occupante; ma non trova che una ristretta applicazione del 
diritto moderno. L'acquisto delia proprietà mediante il pos-
sesso continuato per un certo tempo definito dalle legge (usu-
capió) è un altro importante acquisto originario. 

O nosso Código Civil, em seu art. 530, n. III considera o 
usocapião meio de adquirir a propriedade e consoante a inter-
pretação mais consentânea com a natureza da disposição legal, 
o usocapião é meio originário de aquisição, eis que o possuidor 
adquire a non domino. 

É certo que é assunto controvertido entre os civilistas se 
o usocapião é modo de adquirir, originário ou derivado. Pode-
ríamos alinhar uma série de juristas que se degladiam a res-
peito do assunto. 

Lafayette (41) entende que o usocapião é modo originário 
de adquirir e aduz que êsse conceito se extrai da definição dada 
ao usocapião pelos romanos: "Usucapió est adjectio dominii per 
continuationem possessionis temporis lege définit". (42) 

Lacerda de Almeida (43) opina, ao contrário, que o uso-
capião é modo derivado de adquirir. 

Há quem queira ver a possibilidade de ocorrerem as duas 
hipóteses, ou seja, o usocapião sem modo originário e derivado 
de aquisição. Assim é que o Egregio Tribunal de Apelação 
do Rio de Janeiro, em Acordão prolatado na Ap. 951, (44) de-
cidia que: a) quando se trata de terras devolutas, o usocapião 
é modo originário de adquirir, porque a posse mansa e pacífica 
resulta de "ocupação primária" e, neste caso, o domínio, assim 
adquirido, "começa de existir com o ato, de que diretamente 
resulta, sem relação de causalidade com o estado jurídico de 
coisas anterior"; b) quando, porém, se trata de terras do domí-
nio particular (Cod. Civil, art. 65, 2.a parte) o usocapião, neste 
caso, é modo derivado de adquirir, porque "supõe domínio an-
terior e o proprietário sucede àquele de quem recebeu o domí-
nio". (Lacerda de Almeida, ob. cit.). 

41) Lafayette — Direito das Coisas, vol. I, | 32. 
42) Dig. Pr. 3 — de usurp. 
43) Lacerda de Almeida — Direito das Coisas, vol. I, 5 14. — Rio — 1908. 
44) Revista Forense, vol. 98, Ano XLI, pag. 133. 
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Parece-nos que a boa doutrina está com aqueles que con-
sideram o usocapião modo originário de aquisição. A fôrça 
dêsse instituto não se origina da transcrição, eis que a sen-
tença que o afirma, é apenas declarativa, e nunca atributiva 
de direitos, isto é, o exercício do direito, por parte do titular 
do usocapião, não deriva da transcrição, mas do usocapião mesT 
mo — o que constitui, evidentemente modo originário de aqui-
sição. 

A jurisprudência vem se orientando no sentido de consi-
derar o usocapião modo originário de aquisição, o que está con-
forme à própria literalidade do texto legal. 

Estamos, pois, com a boa razão, quando entendemos que 
o usocapião é modo originário de aquisição, não só pela letra do 
Código Civil, como pela natureza jurídica do instituto, dês seus 
primordios. 



CAPÍTULO V 

Da oponibilidade do usocapião, 
erga omnes, independente de 

sentença e sua transcrição. 





A tèse não é pacífica. Se de um lado, militam razões de 
ordem doutrinária, hauridas dês os primordios do instituto, de 
outro, existem opiniões autorizadas de jurisconsultos de pról 
e decisões de vários tribunais discordando da matéria. 

Poder-se-ía alegar que, havendo jurisprudência do Supre-
mo Tribunal, Roma locusta, sublata causa . . . 

Mas, a questão deve ser situada em um plano doutrinário, 
pois, em que pése o aparente argumento baculino da existên-
cia do pronunciamento do Tribunal Supremo, é bom acentuar 
que é êste mesmo Tribunal, pela voz autorizada de um de seus 
mais conspicuos membros, Ministro Orozimbo Nonato, em re-
latando o Recurso Extraordinário n.° 8.952, in Revista Forense, 
vol 122, março de 1949̂ . quem afirma: 

"Como, entretanto, ao propósito da exigência de sen-
tença transcrita para alegação de prescrição aquisitiva 
lavra discordia na jurisprudência, conheço do recurso, etc." 

Assim, não é a matéria isenta de dúvidas e se a isto acres-
centarmos as consequêncios que se podem originar do deciso-
rio, em relação ao usocapião, ordinário ou extraordinário, bem 
como em relação a terceiros, sobe de ponto a gravidade da ma-
téria jurídica em estudo. 

Várias indagações poderiam ser formuladas, verbi gratia: 

— Aplica-se a tese, indistintamente, ao usocapião ordiná-
rio e extraordinário? 
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— Em caso de ter sido alienado o imóvel usocapido, por 
quem se julgava seu proprietário, poderá o possuidor 
opor o usocapião, antes da sentença que o declare e 
sua transcrição, ao terceiro de boa fé que tem seu tí-
tulo de aquisição transcrito no Registro Imobiliário? 

I — Usocapião ordinário e extraordinário. 

Carvalho Santos (45) explica que: "o usocapião pode ser 
ordinário quando se consuma por três, dez ou vinte anos e ex-
traordinário, quando se completa em trinta. A prescrição im-
memorial, isto é, aquela que se funda em posse, de cujo começo 
não há lembrança entre vivos, constitui antes uma presunção 
de aquisição legal do que uma terceira forma de usucapião". 

Usocapião extraordinário. 

Assim, a prescrição extraordinária, ou seja a de trinta 
anos, não exige título ou boa fé, para sua ocurrência. A sim-
ples decorrência de prazo estabelecido em lei (atualmente, vin-
te anos — Lei n.° 2.437, de 7.3.55) importa ao possuidor do 
imóvel para adquirir a propriedade. 

O art. 550 — in fine, diz: "podendo requerer ao juiz que 
assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para 
a transcrição no registro de imóveis". 

Induz-se claramente, e éste é o pensamento dos mais sen-
satos juristas, que não é dessa transcrição que deriva o domínio, 
mas do usocapião mesmo que é modo originário de aquisição 
de domínio. A transcrição é méra formalidade legal, faculta-
tiva ao possuidor que teria interêsse apenas em promovê-la, 
em caso de querer dispor do imóvel. Nessa hipótese, necessi-
taria êle de transcrever seu domínio, já conseguido pelo uso-
capião, afim de poder usar do jus disponendi. 

A transcrição, nesse caso, seria simplesmente declaratoria 
de um direito que preexiste, inerente ao possuidor, de quem 
não se pode despregar por qualquer motivo. A transcrição não 
cria direitos, nem atribui domínio. É ela mèramente declara-
toria, como dissemos, e não atributiva de direitos, isto porque 
o usocapião é modo original de adquirir (art. 530, n.° III, Cod. 
Civ.) e não prova legal de aquisição, como querem alguns. 

45) Carvalho Santos — ob. cit. — vol. VII. 
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O usocapião, como causa aquisitiva de propriedade imóvel, 
opera a aquisição de propriedade por si mesm?,'' independente 
da sentença que ^ "reconhecer e do registro desta. Se, como 
se alega, com apoio em Carvalho Santos (46) o usocapião só 
opera a aquisição de domínio após a transcrição da sentença 
que o reconhecer, então não seria êle causa de aquisição, como 
estatui o art. 530, III, do Código Civil; a causa seria, em tal 
hipótese, a transcrição. Mas, como tem sido explicado, à sa-
ciedade, por Clovis (47) e Sá Pereira (48), entre outros, a pro-
priedade se adquire pela fôrça mesmoLdo usocapião, de sorte 
que, verificados os requisitos dêste, o possuidor se torna, de 
pleno direito, proprietário da coisa. Entretanto, não se achan-
do esta transcrita em seu nome, não poderá o adquirente alie-
ná-la, ou dela dispor por qualquer meio; e é para isso, para 
tornar possível a disponibilidade da coisa, que se torna necessá-
ria a transcrição que, por sua vez, só pode ser feita à vista da 
sentença que reconhecer o usocapião. 

0 reconhecimento do usocapião pela sentença judicial e 
a transcrição desta no registro imobiliário, não tem por fim 
transferir o domínio, já transferido e adquirido pela posse de 
vinte anos, sem interrupção, nem oposição. A transcrição da 
sentença declaratoria, visa apenas um efeito de publicidade, pa-
ra prevenir, em alguns casos, a boa fé de terceiros e assegurar 
a continuidade do registro, estabelecendo o encadeamento das 
transmissões. 

Assim sendo, é lógico e decorre da disposição taxativa da 
lei, que, sendo o usocapião modo originário de adquirir a pro-
priedade, sua fôrça dimana de si próprio, e como tal pode ser 
oposta, na ação, para resguardar os direitos já adquiridos do 
possuidor. 

Entretanto, duas hipóteses podem ocorrer ao possuidor usu-
capiendo, na defesa de seu direito: 

1 — ação do proprietário, contra o possuidor do imóvel 
usocapiendo; 

II — ação do terceiro, de boa fé, adquirente, contra o pos-
suidor do imóvel usocapiendo. 

46) Carvalho Santos — Ibidem. 
47) Clovis — Ob. cit. 
48) Sá Pereira, Virgilio de — Manual do Código Civil, vol. VIII. 
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I — Ação do proprietário contra o possuidor do imóvel 
usocapiendo. 

Na hipótese acima, intentada a ação do proprietário contra 
o possuidor, dúvida não há de que êste poderá opõr-lhe o uso-
capião, fazendo, assim, ilidir a ação. 

Conforme já demonstramos acima, a exigência da senten-
ça "declaratoria" do usocapião e sua transcrição só se faz mis-
ter em caso de querer o possuidor dispor da coisa, mesmo por-
que, ao usocapião, afinal, pode-se-lhe atribuir uma dupla vir-
tualidade: confirmar a transferência do domínio preexistente, 
suprindo-lhe a falta de prova e constituir fôrça direta ou causa 
geradora do domínio, sanando os vícios da aquisição. 

É de se entender que, na hipótese configurada, referimo-
nos ao usocapião extraordinário que, antes do Código Civil era 
de 40 anos, passando com o Código a ser de 30 anos e afinal, 
pela lei 2.437, de 7 de março de 1955, reduzido a 20 anos. 

Entende-se que, no caso de usocapião ordinário, isto, 15 
anos (lei cit.) o usocapião exige justo título e boa fé, além do 
decurso do prazo marcado por lei. 

De qualquer maneira, em um ou outro caso, cumprido o 
prazo, satisfeita a exigência da lei, independe de qualquer 
pronunciamento ou reconhecimento da justiça a validade da 
oposição apresentada pelo possuidor, através do usocapião, con-
tra quem quer que lhe moleste ou conteste a posse. 

Como já vimos, juristas de pról reconhecem que a contro-
versia não se apresenta tão destituida de percalços. 

Julgados há e doutrina se tem escrito, afirmando a não 
possibilidade de se apresentar o usocapião como matéria de 
defesa, capaz de repelir qualquer intento contra o possuidor 
da coisa. 

Não precisaríamos ir longe. Lafayete (49) afirma que não 
é dado ao réu repelir o pedido do autor, alegando haver adqui-
rido domínio pela prescrição aquisitiva — pelo usocapião — 
acrescentando que, para que seja possível ao réu invocar o 
usocapião da coisa, como defesa, há mister que apresente pro-

49) Lafayete — Ob. cit. 
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va de haver transcrito no Registro Imobiliário a sentença de-
claratoria de aquisição do domínio por usocapião. 

Carvalho Santos (50) afirma que não se opera a trans-
crição da propriedade, pelo usocapião, sem que haja a trans-
crição da sentença, não bastando que o usocapião esteja con-
sumado. Cita, em seu abono/jurisprudência constante de Re-
vista Forense, vol. 46. 

Coima, assim, a doutrina contrária, de ofensora da própria 
literalidade do texto legal. 

Licurgo Leite (51) afina pelo mesmo diapasão. 

Entre outros, o Tribunal de Justiça da Bahia, em Acórdão 
reformado pelo Supremo Tribunal Federal, no Ree. Extr. n.° 
10.544, (52) alinha-se entre os que defendem a literalidade do 
texto legal, exigindo uma condição de sentença e sua trans-
crição afim de que possa o usocapião valer como fôrça de opo-
sição a quem intentar contra o domínio do possuidor. 

Acertado é o Parecer de Francisco Morato (53) quando 
enuncia, com absoluta clareza: "Se é certo que a propriedade 
não se perde diretamente pelo não uso da coisa, certo é que se 
perde obliquamente, pelo uso de terceiro. Não se perde pela 
prescrição extintiva, oriunda da simples inércia do proprie-
tário; mas, perde-se pela prescrição aquisitiva, ou usocapião, 
resultante da posse exclusiva de terceiro. É vulgar a distinção 
entre as duas espécies de prescrição, no conceito e elemento 
preponderante e efeitos; numa e noutra se faz sentir Q elemen-
to gerador e o elemento extintor. Na aquisitiva, predomina a 
fôrça que cria; na liberatoria, a fôrça que extermina; opera 
aquela, criando direito em favor de um novo titular e por via 
obliqua, extinguindo a ação, que para a defesa do direito ti-
nha o titular antigo; atua esta, extinguindo a ação que tem o 
titular e, por via de conseqüência, eliminando o direito pelo 
desamparo da tutela legal. Na reinvindicatória, o reinvindi-
cante perde o domínio e respectiva ação, não diretamente pelo 
uso da coisa, mas indiretamente, em razão do fato de terceiro 
arrebatar-lhe pela posse o domínio da coisa. "A posse, reves-
tida das condições legais, gera o domínio "erga omnes"; pelo 

50) Carvalho Santos, Ibidem, vol. VII. 
51) Licurgo Leite — Cod. Civil Bras. 1923. 
52) Arq. Judiciário, vol. 96, p. 292. 
53) Revista dos Tribunais, vol. 166, p. 475. 
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que é lícito ao usocapiente, quando demandado em instancia 
petitoria, por um proprietário titulado, repelir a ação com só 
fundamento na posse. Por isso é que, na ação de reinvindi-
cação, pode o réu opor a defesa peremptória da posse trinte-
nária; contra o que só é possível ao autor redargüir, invocando 
a ausência de continuidade e pacificidade dessa posse. Isto es-
tá escrito e disposto no art. 530, III do Código Civil: o usoca-
pião é um modo de adquirir domínio. Cabe, portanto, ao usu-
capiente defender-se em instância petitoria de reinvindicação, 
alegando domínio adquirido por prescrição, como caberia ale-
gando qualquer outro modo de aquisição". 

Assistia razão a Teixeira de Freitas (54) quando afirmava 
— O direito é causa — a ação é o seu efeito. Aniquilado o di-
reito pela prescrição — o efeito não é possível. Aniquilada a 
ação pela prescrição, a causa deixa de ser fecunda. 

Verificada, pelo jurídicos argumentos acima, a procedên-
cia da doutrina que considera o usocapião modo originário de 
adquirir, podendo ser oposto, em defesa do direito do possui-
dor, independente de sentença e sua transcrição, ressurgem 
duas hipóteses. A primeira diz respeito à diversidade de ma-
neiras de adquirir, pelo usocapião. No usocapião extraordiná-
rio, exime-se o possuidor de justo título e boa fé. Esta se pre-
sume ou nem isto — dela não se cogita. Aquele deflui da pró-
pria decorrência do prazo. A decorrência do prazo é por si um 
título para a aquisição. Título não é só todo instrumento pú-
blico e particular que afirma um direito ou uma qualidade, 
mas é, de certo, todo ato jurídico, ou seja um "acto lícito tendo 
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou 
extinguir direitos" (cod., art. 81). 

Assim, posse incontestada e ininterrupta, por 20 anos, ou-
torga um título ao possuidor, título que deflui do decurso do 
prazo. 

Já não ocorre, assim, no usocapião ordinário, em que o pos-
suidor, além de sua posse de 10 anos, entre presentes e 15 entre 
ausentes, é-lhe mister apresentar justo título. Em matéria de 
prescrição aquisitiva ordinária, diz Ary A. Franco (55) não bas-
ta, entretanto, ter título, é preciso tê-lo j u s to . . . Êle será o tí-
tulo hábil a transferir o domínio, será um título translativo de 
propriedade. 

54) Teixeira de Freitas — Nota à Doutrina das Acções de Correia Telles. 
55) Ary Franco — A Prescrição extintiva no Cod. Civil Brasileiro. 
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A segunda hipótese a ventilar, de caráter mais prático, é 
a indagação sôbre a aplicação da lei nova em usocapião, em 
face da recente lei 2.473, de 7 de março de 1955, em vigor desde 
1.° de janeiro de 1956 e que reduziu os prazos de usocapião or-
dinário, para 10 e 15 anos, respectivamente, entre presentes e 
ausentes. 

Não tendo a lei resolvido expressamente as questões sôbre 
prescrição iniciada no domínio das leis anteriores se ainda não 
acabada quando entrou em vigor a lei nova, fôrça é procurar 
solução na teoria geral do direito civil. 

Clovis (56) entende que se o prazo da lei nova é mais curto 
que o da lei anterior, deve-se calculá-lo segundo o termo nova-
mente estabelecido "não computado o tempo decorrido no do-
mínio da lei anterior; o tempo anteriormente decorrido só se 
conta quando o novo prazo é mais longo. 

Esta lição que tem sido aceita em vários julgados, diz Clo-
vis que é racional e se apoia nos ensinamentos de Gabba (57). 
Não é verdade. Gabba não aplaude êste princípio; reprodú-lo 
como regra de legislação positiva italianta de 1865, acrescen-
tando: "per veritá questo principio non é rigorosamente ra-
ciónale". 

Se é equidade computar o tempo decorrido na vigência da 
lei anterior quando o novo prazo é "mais longo" que o antece-
dente, como ensina o próprio Clovis, mais de eqüidade é ainda 
computá-lo, ao que nos parece, quando o novo prazo é "mais 
curto". Isto é que é racional, segundo observa Windscheid (58) ; 
o direito novo só exige que um determinado estado de coisas 
haja durado um certo tempo, mas não que tenha durado um 
certo tempo sob seu império. 

Esta é a doutrina científica, de rigor entre nós, nos têrmos 
do art. 6.° da Introdução do Código Civil Brasileiro. Assim en-
sinaram Reynaldo Porchat (59), Spencer Vampré (60) e o con-
firma Oscar Tenorio (61). Não colhe o raciocínio de que o 
usocapião quando invocado e reconhecido é o "único título" de 

56) Clovis — Teoria Geral do Direito. 
57) Gabba — Teoria delia retroatlvitá delle leggi In materie civile. 
58) Windscheid — Ibidem. 
59) Porchat, Reynaldo — Da Retroatividade das Leis Civis. 
60) Vampré, Spencer — Interpretação do Código Civil Brasileiro. 
61) Tenório, Oscar — Lei de Introdução ao Cod. Civ. Brasileiro. 
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transmissão. Tem éste instituto dupla função, conforme já vi-
mos acima. 

Conquanto considerado e definido "como modo de adquirir 
domínio pela posse sob certas condições" tem o instituto esta 
dupla finalidade dentro de sua própria construção jurídica, 
dupla finalidade que os grandes intérpretes lhe reconhecem e 
assinalam, a despeito de seu conceito: Lafayette (62), Lacerda 
de Almeida (63), Planiol (64). 

Em face da lei, o usocapião é sempre reputado modo de 
aquisição, e atuando como suprimento de prova ou causa gera-
dora do direito, constitui sempre o instrumento do domínio. 

A lei não repele a dúplice finalidade; consagra o instituto 
na sua conseqüência de figura instrumentária, quer operando 
de um jeito, quer de outro. Isto está no texto do art. 550 do 
Código Civil. 

II — Oponibilidade do usocapião à ação proposta por terceiro 

Já vimos acima que o possuidor usucapiente poderá opor 
o usocapião, com sucesso, contra o proprietário, independente 
de sentença que o declare e sua transcrição no Registro Imo-
biliário. 

Entretanto, no caso de o autor da ação contra o possuidor 
ser o terceiro adquirente de boa fé, com título transcrito no 
Registro Imobiliário, prevalecerão as mesmas vantagens e di-
reitos atribuidos até aqui ao possuidor usocapiente? 

A questão é por demais controvertida e se entrosa, em nos-
so direito, com os princípios estabelecidos a respeito da vali-
dade absoluta e relativa do registro imobiliário, na sistemática 
do direito brasileiro. 

O assunto tem sido, igualmente, controvertido na jurispru-
dência. De um lado, decisões, como as do Tribunal de Minas 
Gerais, in Arq. Judiciário, vol. VI, pag. 354 e do Tribunal de 
Apelação do Distrito Federal, in "Revista de Direito", vol. 
XCVI, p. 310, emprestam valor probante absoluto à transcrição 
no Registro Imobiliário, afirmando esta última decisão que o 

62) Lafayette — Ibidem. 
63) Lacerda de Almeida — Ibidem. 
64) Planiol — Ibidem. 
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"terceiro que adquiriu um imóvel cujo transmitente tinha seu 
título regularmente transcrito, fica ao abrigo de possíveis ata-
ques, posteriormente feitos, visando a validade da transcrição 
e existente no momento em que êle fez a aquisição e, como ter-
ceiro de boa fé, tem o seu domínio garantido, desde que, a seu 
turno, haja feito transcrição de seu título aquisitivo". 

De outro lado, acórdãos, como os do Tribunal do Rio 
Grande do Norte, in "Revista dos Tribunais", vol. 153, p. 639 e 
Tribunal de Apelação do Estado do Rio de Janeiro, in "Revista 
dos Tribunais", vol. 170, p. 330, f irmam a doutrina do valor re-
lativo da transcrição, ou presunção juris tantum do domínio. 

Filadelfo Azevedo (65) registra que a doutrina da validade 
absoluta do rfegistro com respeito a terceiro de boa fé, já está 
recebida em algumas sentenças. 

Em sendo assim, o assunto merece a meditação do jurista, 
que deverá procurar uma solução com base em argumentos 
jurídicos hauridos, não só na doutrina, como no pêso da melhor 
jurisprudência. 

O que se antolha de mais importante para a solução do 
caso será indagar se, na realidade e em face à intenção do Có-
digo Civil Brasileiro, a transcrição do título no registro imo-
biliário possui validade absoluta ou seja uma praesumptio juris 
et de jure, a favor daquele que o transcreveu. 

Como já vimos acima, a jurisprudência tem sido vacilante 
e a matéria tem tido em pról julgados valiosos de um e outro 
lado. 

Na doutrina, igualmente, vemos a divisão dos juristas a 
manterem pontos de vista antagônicos e irredutíveis. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em Acórdão de 5 de 
junho de 1942, in "Revista dos Tribunais" vol. 142, referindo-se 
ao dissídio aberto sôbre a matéria, afirma: "Agita-se, nestes 
autos, a questão de saber se a presunção que decorre do art. 859 
do Código Civil é juris et de jure ou ad juris tantum, ou seja, 
se não admite ou admite a prova em contrário. A matéria foi 
tratada com indiscutível mestria pelas partes contendoras e 
está sintetizada magníficamente nos acórdãos conflitantes que 
polarizam as duas correntes em que se dividem, nesta matéria, 
a doutrina e a jurisprudência. 

65) Azevedo, Filadelfo — Registros Públicos. 
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"Em pról do acórdão recorrido que acolheu a primeira opi-
nião, citam-se: Lisipo Garcia, A Transcrição, pag. 121; Filadelfo 
Azevedo, Reg. Públicos, n.° 118; Almeida Prado, Transmissão 
da Propriedade, pag. 189; Carvalho dos Santos, Código Civil 
Brasileiro Interpretado, nota ao art. 859; Paulo de Lacerda, 
Astolfo Rezende, Reynaldo Porchat, Arnolfo de Medeiros e 
Clovis Bevilaqua, citados por Lisipio Garcia, pags. 11 a 13; Ar-
nolfo Fonseca, Rev. dos Tribunais, 107/441; Galdino Siqueira, 
"Rev. de Direito", 94/309". 

"Alinham-se entre os que sustentam os acórdãos apontados 
como divergentes: Soriano Neto, Publicidade Material do Re-
gistro Imobiliário; Cunha Barreto, Rev. dos Tribunais, 127/383; 
Alipio Silveira, A Boa Fé no Direito Civil, pag. 113; Otávio 
Moreira Guimarães, A Boa Fé no Direito Civil, pag. 50; Oro-
zimbo Nonato, Rev. Forense, 79/301". 

A controvérsia gira, assim, em torno da questão jurídica 
de saber se o art. 858 do Código Civil Brasileiro gera uma pre-
sunção "juris et de jure" a favor do terceiro de boa fé, a título 
oneroso; ou, ao contrário, se do citado dispositivo legal decor-
re apenas uma presunção ad juris tantum, ainda que se trate 
de terceiro adquirente de boa fé, a título oneroso. 

O art. 859 do Código Civil Brasileiro reza: "Presume-se 
pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu ou 
transcreveu". 

O Código Civil Brasileiro aproximou-se do sistema alemão, 
atenuando-lhe, de muito, o rigor. Assim é que, enquanto no 
sistema alemão, pelo art. 892 do B. G. B., a transcrição tem va-
lor absoluto; só é proprietário aquele em cujo nome se acha 
transcrito o imóvel — o direito brasileiro filiou-se ao germâ-
nico, mas suavisou o seu rigor. 

No direito brasileiro, é verdade, a transcrição é indispen-
sável para a aquisição do domínio; mas confere apenas uma 
presunção de propriedade que pode ser destruida por prova 
em contrário. 

O art. 859 conceitúa, de conseguinte, não uma praesumptio 
juris et de jure, mas ad juris tantum que cede diante de prova 
em contrário. 

Pode o imóvel achar-se transcrito em nome de determina-
da pessoa, sem que o mesmo lhe pertença. Poderá ocorrer que 
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o adquirente tenha comprado a non domino, ou seja, de pes-
soa que não era o titular do direito. 

Embora, transcreva seu título aquisitivo, a transcrição não 
lhe conferirá a propriedade. Daí, porque n'ua ação de rein-
vindicação, o autor necessita provar a filiação de seus títulos 
pelo prazo de 20 anos (Lei 2.437, de 7.3.55), afim de compro-
var a legitimidade de seu domínio, não lhe bastando apresen-
tar a prova de sua transcrição; é preciso demonstrar que seus 
antecessores eram legítimos donos e podiam, assim, legitima-
mente alienar. 

Daí, a aplicação da máxima "nemo plus jus ad alium trans-
ferre potest quam ipse habet". 

Copiosa jurisprudência vem em acõrro de nosso modo de 
pensar: Acs. S. T. F. — Rees. Extrs. 2.850, in "Rev. Forense", 
vol. 78/272; n.° 3.794, in "Rev. de Direito", vol. 141/38; n.° 8.478, 
in "Arq. Jud.", vol. 81/204; n.° 10.321, in "Rev. Forense", vol. 
106/291; n.° 9.563, in "Rev. Forense", vol. 109/108; n.° 10.182, 
in "Arq. Jud.", vol. 86/359; n.° 9.693, in "Rev. Forense", vol. 
125/120; n.° 10.893, in "Arq. Jud." vol. 94/210; n.° 16.454, in 
"Arq. Jud.", vol. 94/313; Ac. do Tribunal de Apelação do Dis-
trito Federal, n.° 590, in "Arq. Jud.", vol. 75/272; Acs. Tribunal 
de Apelação de Minas Gerais, n.° 7.110, in "Rev. Forense", 
vol. 57/34; n.° 7.513, in "Revista Forense", vol. 57/147; n.° 7.721, 
in "Rev. Forense", vol. 57/142; n.° 8.627, in "Rev. Forense" vol. 
71/331; Acs. do Tribunal do Rio Grande do Norte, n.° 682, in 
"Rev. do T. A. do R. G. do Norte", vol. 11/369; in "Rev. dos Tri-
bunais", vol. 153/639; Ac. do Tribunal de Apelação do R. G. do 
Sul, in "Arq. Jud.", vol. 43/165; Ac. do Tribunal de Apelação 
do Rio de Janeiro, in "Rev. dos Tribunais", vol. 170/330; Acs. 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, n.° 16.905, in "Rev. dos 
Tribunais", vol. 76/372; n.° 5.921, in "Rev. dos Tribunais", vol. 
123/179; n.° 17.157, in "Rev. dos Tribunais", vol. 144/646; n.° . . 
31.063, in "Rev. dos Tribunais", vol. 168/611. 

Confirma-se, assim, que a tendência manifesta é para con-
siderar a transcrição imobiliária, entre nós, como gerando ape-
nas uma presunção ad juris tantum. É verdade que Sá Pe-
reira (66) escreve: "o autor do projeto do nosso Cod. Civil 
quis, confessadamente, instituir o sistema germânico, mas não 
o aceitou o Congresso, movido das razões aduzidas por Teixei-

66) Sá Pereira — Manual Lacerda, vol. VIII. 
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ra de Freitas, na Introdução à Consolidação das Leis Civis e ree-
ditadas pelo Sr. Andrade de Figueira, na discussão do projeto, 
mas, sobretudo, atendendo à situação de nossa propriedade, 
não só não cadastrada, como perenemente, impossível de ca-
dastrar. Do choque entre a orientação do codificador e a do 
Congresso resultou um sistema um tanto heteróclito, no qual 
a transcrição é modo de adquirir e, no entanto, vale como tra-
dição solene, de forma que, como esta, não tem fôrça de pur-
gar o domínio e forrar o adquirente à reinvindicação". 

Sendo assim, não é possível que o terceiro de boa fé possa 
escapar a essa condição e fazer valer a sua transcrição, mes-
mo em caso de anulação do registro imobiliário, ou mesmo em 
caso de se opor às suas pretensões o possuidor, munido de seu 
título de aquisição através do usocapião consumado, seja o or-
dinário, seja o extraordinário. 

De certo "se o legislador, observa Augusto Cesar, citado 
por Soriano Neto (67) queria garantir os terceiros adquirentes 
de boa fé contra as pretensões dos prejudicados pelas infideli-
dades do registro, devia ter consignado essa proteção em dis-
posição expressa. Não o tendo feito, aplica-se à matéria do art. 
860 combinado com os princípios gerais, de que decorrem con-
seqüências diversas do que teriam tido em mira os autores do 
Código Civil". 

E isto porque o art. 860 do Código Civil Brasileiro estatui: 
"Se o teor do registro de imóveis não exprimir a verdade, po-
derá o prejudicado reclamar que se retifique". 

Portanto, pela própria lei, o terceiro de boa fé perderá a 
aquisição, desde que o prejudicado promova a retificação do re-
gistro, por não traduzir a verdade. 

A presunção do registro não é, assim, juris et de jure7de 
efeitos absolutos, mas apenas condicional, sujeita à contrarie-
dade das provas. 

É lógico que assim seja, pois a boa fé somente é protegida 
quando terceiro erra excusadamente. Se êle sabe que o regis-
tro não tem o poder de valorizar o ato que é nulo, de atribuir 
a propriedade a quem não é proprietário, como pois, dizer-se 
então que, nesses casos, ainda perdura a boa fé? 

67) Soriano Neto — Ibidem. 
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Pode-se, pois, considerar que o terceiro de boa fé perderá 
seu direito, se, por qualquer motivo, fôr convencido de que o 
seu registro não era válido, em face de situações supervenien-
tes que atribuiram a propriedade a outrem, pela retificação do 
mesmo registro, ou por título de outra natureza, como o uso-
capião, cujo direito preexiste ao próprio registro, autorizando a 
atribuir ao detentor a qualidade de possuidor. 

E é certo que "a sentença que declara o usocapião, é sim-
plesmente a declaração solene de um direito. Não é o direito", 
decidiu o Tribunal de Justiça do R. G. do Sul, in "Rev. dos Tri-
bunais", vol. 136/245. 

Se, como decidiu o Ac. do Tribunal de Apelação do Piauí, 
in Arq. Jud., vol. 39/492, "consumado o usocapião, fica o an-
tigo proprietário sem ação reinvindicatória contra o usocapi-
ente" não há como poder afirmar-se que o terceiro de boa fé, 
adquirente do imóvel, possa, por sua v ^ , agir contra o pos-
suidor. 

E, como tem sido explicado, à saciedade, por Clovis (68) e 
Sá Pereira (69), entre outros, a propriedade se adquire pela 
fôrça mesmo do usocapião, de sorte que, verificados os requi-
sitos desta, o possuidor se torna, de pleno direito, proprietá-
rio da coisa. E, em se tornando, de pleno direito, proprietá-
rio da coisa, poderá opor essa qualidade contra quem quer que 
seja que pretenda discutir-lhe essa qualidade, inclusive o ter-
ceiro de boa fé. 

Vasta e copiosa tem sido a jurisprudência a favor dessa 
fése, em que pèse a existência de julgados contrariando o ponto 
de vista aquf defendido. Numerosos Acórdãos, inclusive da 
Suprema Côrte, alinhavam-se entre os que acolhem a tése. 
Basta citar, à ligeira: Acs. S. T. F. n.° 10.819, in "Rev. Forense", 
vol. 116/121; n.° 8.952, in "Rev. Forense", vol. 122/116; n.° . . . 
9.056, in "Rev. Forense", vol. 121/74; n.° 10.544, in "Arq. Ju-
diciário", vol. 96/292; Ac. do Tribunal de Apelação do Estado 
da Paraíba, in "Rev. de Jurisp. Brasileira", vol. 82/58; Ac. Tri-
bunal Apelação de Pernambuco, in "Arq. Judiciário", vol. . . . 
X/171; n.° 31.018, in "Arq. Jud.", vol. X/247, além de outros 
muitos. 

Assim, se o registro imobiliário não exprimir a realidade, 
o terceiro de boa fé não adquirirá. Se o posuidor opuzer ao 

68) Clovis — Ibidem. 
69) Sá Pereira, Virgilio — Ibidem. 
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terceiro o seu direito haurido no usocapião, como modo origi-
nário de adquirir, ilidirá qualquer pretendido direito do ter-
ceiro de boa fé, eis que o usocapião tem fôrça em si mesmo, 
independente de transcrição que só se exige em caso de que-
rer o possuidor exercer o seu jus disponendí. 

No direito civil, não existe nenhuma disposição categórica 
que declare que o ato transcrito produz efeitos jurídicos em 
relação ao terceiro de boa fé, apezar de sua resolução posterior, 
seja por retificação do registro, seja pelo usocapião. 

Caberá ao adquirente de boa fé a ação de reparação de 
danos contra o alienante ilegítimo, e assim é justo porque 
quem não soube escolher com quem contratar, suporte os ris-
cos de sua incuria. 

Se o nosso registro imobiliário não tem, como no direito 
alemão, o objetivo de tornar certa a propriedade, mediante o 
cadastro dos imóveis, é inadmissível que sendo êsse o fato possa 
alegar o terceiro adquirente que desconhecia êsse propósito da 
lei, supondo que a aquisição estaria extreme de divergência 
únicamente porque transcrita. 

Deduz-se, pois, que o terceiro adquirente, obrigado a co-
nhecer a finalidade do registro na lei brasileira, pois ninguém 
se excusa alegando ignorar a lei, nunca poderá alegar a igno-
rância da incerteza de seu direito. 

Mas, dir-se-á, o art. 968 do Código Civil Brasileiro é termi-
nante: "aquele que indevidamente recebeu um imóvel, o tiver 
alienado em boa fé, por título oneroso, responde somente pelo 
preço recebido". 

O argumento não se compadece com o verdadeiro sentido 
da intenção do legislador. Ali se diz que o accipiens de boa fé 
devolve somente o preço. Assim a lei dispôs para proteger a 
boa fé do accipiens. Não se cogita, evidentemente, da boa fé 
do terceiro. O terceiro adquirente adquire validamente, não 
pela transcrição, mas em virtude do estado subjetivo de quem 
lhe vendeu. 

É certo e vidente que, referindo-se a lei à situação do acci-
piens, só há de abranger a espécie que designa — sem possibi-
lidade de se estender à hipótese diferente, isto é, ao terceiro 
de boa fé. 

Fica, assim, demonstrado que o nosso ponto de vista é in-
teiramente procedente. 



C O N C L U S Õ E S 





Da exposição feita, concluimos: 

1.°) — O princípio de dualidade em relação aos conceitos de 
usocapião e prescrição, consignados^ em nosso Código 
Civil, é de ordem lógica e atende as necessidades do 
método jurídico. 

2.°) — O conceito acima se afirma ainda mais pela circunstân-
cia de os dois institutos não se confundirem, pois o pró-
prio fator tempo concorre, em cada um dêstes institutos, 
de modo inverso, num, extinguindo, noutra criando 
direito. 

3.°) — Tanto a prescrição como o usocapião são exigências da 
ordem social, pois, como afirma Mourlon "la loi, dit 
Dunod, passe sur l'indignité de la personne que possède 
de mauvais foi, en faveur de la tranquillité publique 
que procure cette prescription". 

4.°) — O usocapião é um modo originário de aquisição, qual-
quer que seja sua modalidade. 

5.°) — A transcrição, em nosso direito, gera apenas uma prae-
sumptio ad juris tantum, possibilitando, assim, a anu-
lação por qualquer meio admissível em direito, inclu-
sive o usocapião oposto como defesa pelo possuidor. 

6.°) — O possuidor adquire a propriedade pela fôrça mesma 
do usocapião que não necessita de qualquer sentença 
ou transcrição para valer erga omnes, exceto em caso 
de querer o possuidor alienar a coisa. 

7.°) — O usocapião pode, com sucesso, ser oposto como defesa, 
independente de sentença e sua transcrição. 

8.°) — O possuidor usocapiente também poderá opor seu di-
reito, independente de sentença e sua transcrição, ao 
terceiro de boa fé, invalidando o ato do alienante que 
vender a coisa. 
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