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R E S U M O

O justo título, ao lado da posse e boa-fé, 
abrevia o prazo para o adquirente tornar-se proprietário do i
móvel pela usucapião. O código civil brasileiro não oferece re
gras para a caracterização deste requisito usucapional, e, por 
isso mesmo, sua conceituação é construída pela doutrina e j u 
risprudência de nosso país, influenciada pelo Direito Romano - 
e Francês. A dissertação versará sobre este tema. A exposição 
do instituto da usucapião é necessária para enfocar o justo - 
título no instituto com uma visão geral e levantar os pontos-
controvertidos para elaboração, posterior, de monografia sobre 
este modo de aquisição de direitos reais.
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1 USUCAPIÃO

1.1 Usucapião - conceito generalidades.

A usucapião, corao modo de aquisição das coisas moveis , 
imõveis e determinados direitos reais, tem na situação de fato , 
configurada como posse, e decurso do tempo como seus elementos- 
principais, acrescidos de outros requisitos legais.

Etmologicamente,Usucapião vem de capio, capis, cepi, cap- 
tum, capere, que significa - tomar e Usu, pelo uso. Esta tomada- 
da coisa pelo uso com o decurso do tempo iniciou a evolução des
se instituto.1

Ulpiano definiu-a: "Reg. 19,8. Usucapio est dominii adep - 
tio per continuationem possessionis anni vel biennii: rerum mobi- 
lium anni,iiminobilium biennii". Seu discípulo Modestino repetiu- a 
conforme está no Digesto: Mod. 5 pand. , 113, D. 41,3,3. Usucapio- 
est adieetio dominii per continuationem possessionis ( temporis - 
longe definiti). Segundo Pasquale Voei, a parte final desta últi
ma definição foi modificada pelos compiladores justinianos e a
substituição da palavra adeptio por adieetio, deu-se por erro de 

2amanuense.
Calvino conceitua a usucapião "Est aequisitio dominii per 

possessionem prolixam et justam, vel aequisitio per usum".

1 - LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil (Direito
das coisas), volume VI, São Paulo. Livraria Freitas Bastos , 
1960. p. 538.

2 - VOCI, Pasquale. Modi di acquisto della proprietà (Corso di di
ritto romano. Milano Dott. A. Guiffre. Editore, 1952. p.159 .



Clõvis Bevilaqua diz que a usucapião é a aquisição do do
mínio pela posse p r o l o n g a d a .  ̂ José Carlos Moreira A.lves tem-na 
como "modo de aquisição da propriedade sobre uma coisa pela pos 
se prolongada por certo tempo, nas condições estabelecidas pela 
lei. ̂

0 Código Civil Brasileiro não definiu a usucapião, como o 
fizeram os códigos de direito civil da França e Portugal, mas- 
elenca-a entre os modos de aquisição de coisas móveis e imóveis e ou 
tros direitos reais e prevê os requisitos necessários para sua 
consumação nos artigos 530, inciso III, 550, 551, 618 e 619 ,
698.5

Os direitos reais que podem ser usucapidos são: a proprie 
dade, as servidões, a enfiteuse, o usufruto, o uso e a habitação, 
no entendimento de Orlando Gomes.®

3 - BEVILAQUA, Clõvis. Direitos das coisas. Editora Rio , 1976. -
p. 168.

4 - ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 3a. edição. Rio -
de Janeiro. Forense, 1971. p. 345.

5 - Dispõe o artigo 2219 do Código Civil Francês "A prescrição é
um meio de aquisição ou de liberação, pelo transcurso de um certo 
lapso de tempo e sob as condições estabelecidas em lei".
O artigó 1287 do Código 'Civil Português apresenta a noção :"A 
posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais - 
de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possui
dor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a 
cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama- 
usucapião." Código Civil da República Portuguesa, aprovado pe 
lo Decreto-Lei n947.344, de 25 de novembro de 1966 Imprensa - 
Nacional de Lisboa - 1966.

6 - GOMES, Orlando. Direito reais. Rio de Janeiro. Forense, 1976.
p. 159. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito ci - 
vil, direito das coisas. 39 volume, Ediçao Saraiva, 1979.



Lafayett-e discorda da corrente doutrinária que considera- 
a usucapião como mero meio de prova, porque seria "a presunção - 
legal de um modo legítimo de aquisição", quando argumenta que 
"esta maneira de ver é incorreta. A prescrição, na maioria dos - 
casos, em vez de pressupor um modo legítimo de aquisição, é, ao 
contrário, destinada a sanar os vícios do modo preexistente, in
suficiente por algum motivo para operar a transferência do domí
nio". ̂

Porque nesse modo de aquisição não há vínculo entre o ad
quirente e o transmitente da coisa usucapida, a aquisição ê ori-

- O _ginãria. Não é aceitável a teoria que explica a continuidade - 
do direito do antigo proprietário com o adquirente, dando-lhe a 
característica de modo derivado de aquisição.

No diz;er: de Serpa Lopes, " o adquirente por usucapião não - 
sucede juridicamente ao proprietário, pois sua aquisição "decor
re de fato próprio e independente; não adquire dele senão contra 
ele".9

7. - LAFAYETTE. Direitos das coisas. Rio de Janeiro. Editora Rio ,
1977. p. 221.

8 - GOMES, Orlando, ob. cit., p. 157. RODRIGUES, Silvio. Direito -
das coisas. Saraiva, 1972. p. 103. DINIZ, Maria Helena. Curso- 
direito civil brasileiro. Saraiva. 1981. p. 116. DAIBERT, Jef̂  
ferson. Direito das coisas. 2a. edição, Forense. 1979.p.199.

9 - LOPES, Miguel Maria de Serpa. ob. cit., p. 544.



Para Roberto de Ruggiero, estaria a usucapião em catego -

ria intermediária, ao entender que a posse que surge para o 
novo titular fundamenta-se na do transmitente.^

Caio Mario da Silva Pereira depois de afirmar que ocorre 
a perda do domínio deum benefício de outro, conclui que a usu 
capião i modo de aquisição derivado.^

-4-

10 - DE RUGGIERO, Roberto. Instituições de Direito Civil, vo
lume II, 3a. ediçao, Saraiva, 1972, traduzido por Ary - 
dos Santos p. 385: ... qual seja a causa justificativa- 
da aquisição por prescrição ( que, como dissemos, não - 
pode incluir-se nos modos derivados, nem pode totalmen 
te englobar-se entre os originários, visto que a pro - 
priedade surge assim num novo titular, fundando-se na 
posse que, do anterior proprietário passa para o adqui
rente ), e matéria discutida entre os juristas e os fi 
lõsofos do direito.

11 - PEREIRA, Caio Maif-ioida Silva. Instiuições de direito Civil
volume IV, 3a. edição, Rio de Janeiro, Forense, 1968. - 
p. 128 " constitui a usucapião modalidade de aquisição- 
originária ou derivada ?'Reportamos-nos ao que enuncia
mos acima ( n9 302, supra ), considera-seoriginãria a 
aquisição, quando o indivíduo, num dado momento, torna- 
se dono de uma coisa que jamais esteve sob o -senhorio 
de outrem. Assim entendendo, não se pode atribuir ao 
usucapião esta qualificação, pòrque i modalidade aquisi 
tiva que pressupõe a perda do domínio por outrem, em 
benefício do usucapiente. Levando, pois, em conta a
circunstância de ser a aquisição por usucapião relacio
nada com outra pessoa que já era proprietária da mesma- 
coisa, e que perde a^titularidade da relação jurídica do 
minial em proveito do adquirente, conclui-se ser ele 
uma.forma de aquisição derivada. Mas não se pode deixar- 
de salientar que lhe falta, sem a menor dúvida, a cir - 
cunstância da transmissão voluntária, ordinariamente - 
presente m.aquisição derivada. Cantai ressalva, assim - 
o classificamos na torrente civilista".



A propriedade não se perde pelo não exercício do direi
to respectivo. Mas, uma situação de fato, paralela, pode tor - 
nar-se um direito pela usucapião, determinando a perda do d i 
reito pelo proprietário". H ”A

Os subjetivistas explicam que o proprietário renuncia - 
ao seu direito ao não exerci-lo, ou abandona a coisa,não a uti 
lizando por prazo estabelecido em lei.H~B

Com esta posição, discorda Lafayette que vê nesse desin
teresse do proprietário uma base moral para justificar o insti. 
tuto para descaracterizar uma aparente espoliação.H-c

A corrente objetiva vê a usucapião sob o enfoque social 
pela segurança e estabilidade que oferece à propriedade, que ê 
consolidada por este modo de aquisição. 0 proprietário com a 
usucapião tem mais elementos para comprovação de seu domínio. 
Tem efeito saneador nos vícios porventura existentes na aquisi. 
ção da coisa, dando ao titular do imêvel segurança para evitar 
lides" e acabarccom as inoertezas da propriedade" . H “D

11-A - LOPES, Serpa. Ob. cit. Direito das Coisas. 1960. p.545
11-B - GOMES, Orlando. Ob. cit. Direito das Coisas. Forense . 

p„ 158.
11-C - PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas, 

p. 219.
11-D - GOMES, Orlando. Ob. cit. p. 158; DINIZ, Maria Helena .

Direito das Coisas. 1981. p. 117; RIPERT, Georges - 
et Jean Boulanger. Tratado de Derechos Reales. Tradu 
ção para o espanhol de Delio Garcia Daiream. Buenos- 
-Airès..p. 3.310; PEREIRA, Virgílio de Sã. Manual do 
Código Civil Brasileiro. Volume VIII. São Paulo. - 
1924. p. 229: PEREIRA, CAio Mário da Silva. Direitos 
das Coisas. 1981. Forense, p. 117. DE RUGGIERO, Ro - 
berto.Instituições de Direito Civil, Volume III, 3a. 
edição. Saraiva.1972. Tradução de Aryntos p. 171.)



Pontes de Miranda opina que não há continuidade nem 
relação entre o novo direito e o anterior proprietário, res
saltando que a "posse é fato principal, suficiente para ori
ginariamente se adquirir".

Ao novo proprietário do imóvel, obtido pela usucapião, 
não podem ser suscitadas as exceções oponíveis contra o anti 
go titular da coisa, seria mais um argumento pela originali
dade do modo de aquisição.H

0 código civil brasileiro tomou a posição de discipM 
nar a usucapião, com autonomia, â semelhança do código civil 
alemão, como modo de aquisição de bens móveis e imóveis e de 
terminados direitos reais.

Não seguiu o modelo francês, ao separar a usucapião - 
da prescrição, porque esta extingue pretensões reais e pes; - 
soais e aquela limita-se aos direitos reais.

A unificação iniciada pelos glosadores, hoje não ê 
mais aceita pela doutrina, apesar daqueles institutos objeti. 
varem a consolidação das relações jurídicas, para eliminar- 
lhes as incertezas e terem iguais causas de interrupções e 
suspensões dos prazos.

Na sistematização do nosso código,a prescrição está - 
na parte geral e a usucapião no Livro dedicado aos Direitos 
das Coisas.

12 - MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, parte -
especial, direito das Coisas. 2a. edição. Rio de Ja_~ 
neiro. Editor Borsoi. Não se adquire pela usucapião 
"DE ALGUEM. Na usucapião, o fato principal é a posse, 
suficiente para originariamente se adquirir; não, pa 
ra se adquirir de alguém. É bem possível que o no
vo direito se tenha começado a formar antes que o ve
lho se extinguisse. Chega momento em que esse não - 
mais pode subsistir, suplantado por aquele. Dá-se en
tão, impossibilidade de coexistência, e não sucessão- 
ou nascer um do outro. Nenhum ponto entre os dois - 
marca a continuidade. Nenhuma relação, tão pouco, en 
tre o perdente do direito de propriedade a usucapi- 
ente".

13 - ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direitos reais. Lisboa.
1973, p. 337.
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1 .2 Histórico

Ha autores que indicam a origem da usucapião na Grécia 
porque a ele se referiu Platão na sua obra "A República". Previa 
«.o os editos dos Ptolomeus dirigidos aos tribunais gregos do 
Egito com ampla liberdade ao magistrado sobre sua apreciação e 
aplicabilidade.^^

Nas a formação e fundamento jurídico da usucapião que de
terminaram o instituto nos ordenamentos jurídicos atuais, deu-se 
no Direito Romano, através de sucessivas modificações nos perío
dos prê-clãssico /, clássico e pós clássico.

Período Pré-clássjco.

No período prê-clãssico dispunha a Lei das XII Tábuas que- 
"usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum omnium annus est - 
usus" ( Tabula VI, 3, secondo la. 6a. edizione dei Bruns. Fontes 
citate, vol. I, p. 25 )

Consumava-se a usucapião pela posse sobre coisas imóveis -
- 16depois de.2anos, e um ano para coisas moveis. para os romanistas, 

usus, nesta lei, significava posse.

14 - IEITE, Armando Roberto Holanda. Usucapião ordinária e usuca -
pião especial. São Paulo. Editora revista dos tribunais ltda. 
1983. p. 4.

15 - Scialoja V. Diritto romano. ( Modi di acquisto della proprie-
tà ), Associazione universitària romana - Roma. 1909 - 1910 .
p . 52.

.16 - LEAL, Antonio Luiz Câmara. Da prescrição e da decadência, 2a- 
edição, Rio de Janeiro. 1959. Forense, p. 18.



Cs pra zos eram curtos dada a pequena extensão territorial- 
de Roma de então, e por isso mesmo, podia o proprietário tomar- 
conhecimento do esbulho de terceiros que não eram freqüentes e 
poucas as propriedades fundiárias. 17

Pela "auctoritas" ficava o adquirénte garantido de even - 
tual evicção, que lhe assegurava a "actio rauctoritates para exi - 
gir o preço em dobro pago, se a venda fora a "non domino".

Se o adquirente estivesse na posse da coisa mõvel , por um
ano, ou na coisa imóvel, por dois anos adquiria-a, por usuca -

— 18 pião desaparecendo a "auctoritas".

17 - CHAMON, Ebert. Direito romano. Rio de Janeiro. Editora, Fo - 
rense, p .
A proposito do prazo referido esclarecem B. Baudry-Lacanti- 
nerie et Albert Tissier "II est a peine besoin de rappeler- 
que la brièveté des délais de prescription exigés par la 
romaine s' explique par cette considération qu'au début de 
l'histoire, romaine les propriétés foncières etaint peu con 
s idër ab le s «t Tes déplacements peu fréquents: le délais d'un - 
an etlha de deux et ans suffisaient pour qu'on pût conaitre 
et empêcher les usurpations". Autores citados, Traité Théo
rique et Pratique de Droit Civil, De la Prescription, Li 
brairie - de la Société Recuel Sirey Léon Tnin - Paris, - 
1924. p. 7.

18- SCIALOJA V. , ob. cit. p. 62 esclareceu que:
"Is significato del testo delle XII Tavole nel suo comples
so non può dar luogo a dubbi: controversa é inverse 1'inter 
pretazione delle parole "usus auctoritas". Alcuni autori 
uniscono le due parole e ritengono che significhino "1* au
torità dell'uso", "derivante dall'usu" ossia dal possesso - 
continuato per quel dato tempo; appure anche "l'uso conside 
rato come gerenzia". Vi sono invence altri autori, i quali- 
distingono le due parole e ritengono che "usus" si riferis
ca all'usucapione "auctoritas" invence alla "mancipatio" - 
ed alla garanzia che il "mancipioîdans" doveva prestare al- 
"mancipio accipiens" nel termine di 1 o 2 anni a seconda 
dei casi, e che dopo questo termine non era più prestata, - 
perché nel frattempo il "mancipio accipiens'era in ogni mo
do divenuto proprietàrio della cosa mancipata per usucapio
ne. E forse l'opinione di questi ultimi autori eia più accet 
tabile".



9

Sobre a "actio auctoritas" ensina Vicente Arangio Ruiz:

"0 estrangeiro não podia usucapir, 
não podia portanto utilizar a "actio- 
auctoritatis" contra o vendedor. Na 
venda efetuada mediante a "mancipa - 
tio" gerava a obrigação de garantir o 
comprador contra qualquer pretensão- 
de um terceiro a propriedade da coi
sa vendida, pela qual o vendedor que- 
havia mancipado sua coisa devia estar 
disposto a intervir no eventual lití
gio que outro promovesse, como defen
sor, autor do comprador. A "actio au- 
toritatis" como se conheceu a ação - 
que o comprador podia exercitar no ca 
so de haver sido vencido no juízo pa 
ra obter, no "duplum", o preço que 
estivesse pago pela coisa. Esta obri
gação de prestar "auctoritas extinguia 
no prazo necessário para a usucapião, 
pelo qual o comprador se convertia em 
proprietário e todos os defeitos da - 
aquisição.
O estrangeiro não podia usucapir, por 
tanto frente a ele, o cidadão devia - 
estar sempre disposto a prestar a " - 
auctoritas": "Adversus hostem eterna- 
aucotritas", como dizia a este respei 
to a lei decenviral. 19

Para Charles Mayns a nação ou autoridade constituída ga - 
rantia a transferência da propriedade na "in iuri cessio" atra - 
vis do magistrado, e mediante as testemunhas que representavam - 
as cinco classes"do povo. Na usucapião, acrescenta,"a falta da 
mencionada garantia, era suprida pela posse pública exercida no 
tempo determinado à vista da nação em situação que implicava o 
consentimento de todos os cidadãos.2 0-

19 - Autor citado. Histõria dei Derecho romano. 2a. edição. Tradu 
ção de Francisco de Pelsmaeken e Ivanez. Instituto Editorial 
Reus S.A. Madrid. 1958. p. 173.

20- MAYNS, Charles. Cours de Droit romain. Bruxelas - Bruylant 
Christopeh & Cia. Libraire - Editer ü 19 76. p. 739.



xo
Período Clássico.

No período clássico a limitação da usucapião, pelo "ius 
civiles", ao cidadão romano, fez surgir a "longi temporis praes- 
criptio" para atender os estrangeiros, que tinham a posse de 
iifloveis provinciais, os quais podiam opor a reivindicação do pro
prietário a "praescriptio", como defesa processual, não sendo ,

~  21 portanto um modo de aquisiçao de coisa imovel.
Neste período o Imperador Caracalá . estendeu esta defesa- 

aos bens móveis, mas apenas a3sestrangeiros, considerando que os 
romanos podiam invocar a usucapião nas terras provinciais sobre- 
bens imóveis.

No direito clássico eram requisitos da usucapião a posse- 
efetiva por prazo determinado sobre "res habilis", com 'íustus ti. 
tulus"ou'iusta caüsd'e 'bonas fides."

Segundo Pietro Bonfante, no direito clássico teria havido 
duas hipóteses de usucapião, a daquele que adquirira a coisa do 
não proprietário ou de quem não tinha autorização para aliená-la, 
ou a compra e venda da "res mamipi " , fora feita sem obediência- 
das solenidades da mancipatio ou âa in iure cessioEsclarece

11 i . 11 »1,que o instituto da praescrxptxo longx temporxs ou longae posses- 
sionis,"derivou do direito grego, e consistia em exceção do pos
suidor na reivindicatÕria do proprietário. Entende que o funda - 
mento desta exceção estava mais na base na inércia e longo tempo
de silêncio do proprietário, ao lado da posse do excepiente, le-

_ 2 2 vando a presunção da carência do direito daquele.

2 1 - ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit.p. 345.LEAL, Luiz AntonLo 
Câmara, ob. cit. p.19. .

2 2 - oBONFANTE, Pietro. Instituzione di diritto romano G. GiappichéL 
li. edizione. Editore Torino, 1957. p. 283.



11

Período Põs-Clássico.

No período põs clássico, mediante um reescrito,Constanti^ 
no criou a "longissimi temporis praescriptio", utilizável como 
defesa, exceção" por quem possuisse a coisa imõvel por quarenta 
anos, com boa fê, mesmo sem "iusta causa, oponível contra a
reivindicatio".

Justiniano, a 529 d. c- transformou a "longissimi tempo
ris" praescriptio em modo de aquisição. A 531 d. C., denominou- 
a usucapião para coisas ftioveis e a praescriptio para coisas imo 

veis.23

23- ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit. p. 349.



Justiniano reuniu as duas instituições usucapião e "a praes- 
criptio longi temporis" fundindo-as em um instituto, dado que to 
dos eram cidadãos no império, não existindo mais a distinção en
tre fundos itálicos e fundos provinciais. Eram exigidos os re - 
quisitos da boa fé e justo título, posse, três anos aos bens mó
veis e dez ou vinte anos para os imóveis, entre presentes e au - 
sentes respectivamente. Havia, também, a"praescriptio longissimi 
temporis1,' sem os requisitos do justo título e boa fé.^

12

24 - E. F. Camus resume os aspectos principais da evolução da usu 
capião no período pós clássico "Justiniano entro en vigor es
tas instituciones, la antigua usucapiõn y la praescriptio 
longi temporis por lo que considero conveniente fundirias en 
una sola, en virtud de una constituciõn del ano 531 (C., 7, 
31). No era necesario mantener sus principios opuestos, pues 
ya eran ciudadanos todos los habitantes del imperio, y en 
cuanto a los bienes desapareciõ la radical distinciõn entre- 
fündos itálicos y fundos provinciales (ager italicus y ager- 
provincialis).

La legislaciõn de JUSTINIANO mantiene los requisitos de - 
buena fe, justo título, y posesiõn continuada, de tres anos- 
para las cosas muebles, y diez o veinte anos para Ics inmue- 
bles, segün sea entre presentes o ausente ( inter praesentes 
o inter absentes). Estas son las disposiciones generales de 
la usucapiõn llamada ordinaria. Para verificar esta reforma- 
sustancial se interpolaron por los compiladores los fragmen
tes eorrespondientes dei Digesto y el Código.

Además existiõ una usucapiõn extraordinária o praescrip - 
tio longissimi temporis. Contra el que poseía una cosa sin - 
buena fe ni justo título durante treinta anos, nadie podia - 
ejercitar una acciõn con efectividad para reclamarla. Una - 
constituciõn de 'TEODOSIO II estabd.eciõ que todas las accio - 
nes prescribieran a los treinta anos, exceptuando la acciõn- 
hipotecária. Debito a és to no se podia ejercer la acciõn reî  
vindicatoria con éxito después de este término. Pero el pose 
edor no adquiria la propriedad, y como consecuencia no po - 
dia ejercitar la acciõn reivindicatoria. JUSTINIANO le con- 
cediõ al poseedor de buena fe de treinta anos , aunque no 
tuviera justo título la acciõn reivindicatoria, y por tanto- 
la propriedad (C., 7, 39, 8, 1, ano 528). Esta prescripciõn- 
se llama actualmente extraordinària.
Curso de derecho romano - III - Cosas y derechos reales, 3a. 
~ed. Universidade de la Habana. 1946. p. 106
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2 USUCAPIÃO ORDINÃRIA

O estudo do justo título no Direito brasileiro i exa 
minado na usucapião ordinária que exige do possuidor mais a - 
posse, sem interrupção, nem oposição, por dez anos entre pre
sentes, ou quinze entre ausentes e boa-fé ( artigo 551 do có
digo civil ).

Na usucapião extraordinária,o justo título não inte
gra seu suporte de fato, conforme o que dispõe o artigo 550- 
do Código civil brasileiro " aquele que, por vinte anos, 
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, - 
adquirir-lhe-ã o domínio,independentemente de título e boa - 
fé que, em tal caso, se presume."

Não há exigência do justo título na usucapião espe
cial.
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2.1 Posse ad usucapionem.

Entre os efeitos da posse está a usucapião que é modo de 
aquisição da propriedade mõvel ou imóvel, que resulta de sua- 
continuação, no prazo previsto em lei na usucapião extraordiná
ria, ou somada aos outros requisitos determinados em lei na- 
usucapião ordinária.

Na Lei das XII Tábuas, a posse, como vimos na parte histõ 
rica, era suporte junto com o prazo de dois para os imõveis e 
um ano para as coisas móveis ã usucapião. Na evolução deste ins 
tituto foram exigidos outros requisitos além da posse e tempo , 
"iusta causa e bona fides" no periodo clássico.

Nas legislações que contemplam a usucapião ,taes requisi—  

tos permanecem.
A posse necessária para a usucapião extraordinária, pre

vista no artigo 5 5 0  do Código Civil Brasileiro, precisa que o 
usucapiente possua "como seu um i m õ v e l " 2 5 f requisito que é repe 
tido com as mesmas palavras nos artigos 5 5 1 ,  e 6 1 8  do mesmo Cõ 
digo.

Possuir o imóvel como seu, quer dizer, para Clõvis Bevi
láqua, a posse exercida "com ânimo de ter a coisa como prcprî , âhi 
mo domini"26

25 - Art. 5 5 0 .  Aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem
oposição, "possuir como seu um imóvel", adquirir-lhe-ã o 
domínio, independentemente de título e boa fé que, em tal 
caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o de
clare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 
transcrição no registro de imóveis.

26 - BEVILAQUA, Clõvis. Código Civil Comentado. São Paulo. Li
vraria Francisco Alves, 1955. p.73.



Para Caio Mario da Silva Pereira,este requisito, ao in
27tegrar a posse,,adquire tonus de essencialidade.

Denomina Lafayette a posse, nesta modalidade de aquisi^ 
ção como posse jurídica, tendo-a como a base fundamental de - 
toda prescrição aquisitiva, assinalando em nota de roda-pé 
"Fr. 25, D. de usurp. 41, 3: Sine possessione usucapio conti 
gere non potest"28

"Animus Domini", na conceituação de Armando Roberto Ho 
landa Leite, "é a intenção de ser dono, proprietário. Ë o ele 
mento subjetivo que se encontra na intenção de possuir como - 
dono. Ë a posse exercida a título de proprietário da coisa ou 
do direito cuja aquisição ë pretendida. Ë a vontade de pos - 
suir como se fosse dono. É a intenção de se comportar para 
com o direito como um titular ou para a coisa como um proprie 
tãrio.29

Na doutrina ,há quem sustente que o "animus domini" te
ria mesmo o ladrão, que possuir a coisa "como se fosse dono , 
mas sabe que a coisa não lhe pertence."30

No direito francês, Georges Ripert e Jean Boulanger es 
clarecem que: "la possession susceptible de conduire à l'ac - 
quisition de la propriété est la véritable possession, celle 
que implique, outre 1' exercice d' um pouvoir de faet corrèS7  

pont â lã propriété t Cass> 13 .décembre 1948, D.'1949, 72), 1' 
intention de se comporter in propriétaire".
27 - PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de direito ci

vil, 3a. edição, volume Posse e Propriedade. Forense, -
1978. p. 131.

28 - Autor, ob. cit. p.228.
29 - LEITE, Armando Roberto Holanda. Usucapião ordinária e -

usucapião especial. São Paulo. Revista dos tribunais. - 
1983. p.46.

30 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. p.69.
31 - RIPERT, Georges eir BOULANGER, Jean. Traité de droit civil

Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris. - 
1957. p.947.
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No Direito Espanhol,a doutrina ressalta que a posse para- 
servir a usucapião tem que ser exercida a título de dono, 
nos termos do artigo 447" Solo la posesiõn que se adquire y se 
disfruta en concepto de duerío puede servir de título para ad-

O oquirir el domínio" Igualmente no Direito Argentino que a "- 
posse útil para a usucapião ê a exercida a título de d o n o " ? 3

Pontes de Miranda procura minimizar a importância dada - 
ao 'ãnimuá' na caracterização da posse para a usucapião, dizendo 
que basta que tenha ocorrido posse própria, "posse como de do
no", tendo-a, inclusive o ladrão.^4
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32 - CÃNOVAS, Diego Espín. Manual de derecho civil espanol, vdL
II, tomo I, derechos reales, editorial revista de derecho 
privado. Madri . p. 108. VALVERDE, Calisto y Valverde. 
Tratado de derecho civil espanol, Tomo II. Parte especial 
Derechos reales, 4a. ed. Tallers Tipográficos. Custa. 1936
p. 210.

33 - SALVAT, Raymond M. Tratado de derecho civil argentino. De
rechos reales. Tipografia editora argentina. Buenos Aires 
1952. p.247.

34 - MIRANDA, Pontes de.

"Para que haja usucapião ê preciso que tenha havido posse- 
prõpria, posse como de dono. A teoria da posse influi no- 
conceito de posse para usucapir, porém apenas no sentido- 
de se poder abstrair do "animus", como do "corpus", quan
do as circunstâncias permitem que, sem aquele, ou sem es
se, exista posse própria. Daí serem impertinentes algu - 
mas caracterizações do "animus" domini", que se encontram 
na jurisprudência (e. g., 2a. Turma do Supremo Tribunal - 
Federal, 12 de junho de 1942, A.J., 65.300, de D., 142 , 
221). ■
É inconfundível com a boa fé o fato de ser própria a pos
se, isto é, a posse de dono (2a. Turma, 25 de abril de 
1944, A. J., 71, 310). O ladrão tem posse própria (Juízo- 
de Direito de Sete Lagoas, Minas Gerais, 9 de março de - 
1938, R.F., 74, 329). Se a posse é a título precário não- 
basta para a usucapião do domínio, não porque seja vicio
sa (erro da 2a. Câmara do Tribunal de Justiça de São Pau
lo, a 24 de maio de 1932, R. dos T. 82, 544), mas porque- 
seria insuficiente o suporte fãctico: não se fez "própria" 
MIRANDA, Pontes de . Tratado de direito privado, parte e s • 
pecial. Tomo XI, ed. Borsi, 2a. ed. p.119.



A continuidade da posse, sem interrupção nem oposição —
pelo possuidor , é necessária para conseguir a usucapião. o Código
Civil Brasileiro menciona no artigo 550 "sem interrupção nem o-
posição". 0 artigo 551 dispõe como a posse exercida contínua e

35mcontestadamente.
A inoponibilidade deve partir do proprietário verdadei

ro ou de terceiros legitimamente interessados, não importando -
as oposições de outros que não tenham direito sobre o imóvel u- 

3 6sucapiendo.
Na continuidade do exercício da posse não pode haver o - 

missões ou falhas. Para Virgílio de Sã Pereira "ê preciso que - 
se possua durante todo o lapso de tempo exigido pelo usucapião- 
e não somando lapsos fragmentários de tempo para atingir ã tota 
lidade"37

Na doutrina há quem faça distinção entre continuidade e 
ininterrupção, dizendo que aquela ocorreria por fato do possui
dor, e esta por ato de terceiro.38
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Art. 550 - Aquele que, por trinta anos, sem interrupção 
nem oposição, possuir como seu imóvel, adquirir-lhe-a o
domínio, independentemente de título e boa fé, que, em tal 
caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o de
clare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 
transcrição no registro de imóveis.
Art. 551 - Adquire também o domínio do imóvel aquele que, 
possuir como seu, contínua e incontestadamente.
NEQUETE, Lenine. ob. cit. p. 69.
PEREIRA., Virgílio de Sã. ob. cit. p. 238.
NEQUETE, Lenine. ob. cit. p.78.

35 -

36 -
37 -
38 -



0 possuidor demonstrará a continuidade da posse, oomportánde-
se como se fosse proprietário, dando-lhe os cuidados necessários,

- 39sem necessidade de sua presença diária na posse. Exerce-a -
"sem intermitências nem lacunas". 40

Posse pacífica é a exercida incontestadamente, por parte - 
do proprietário ou terceiro que tenha eventualmente legítimos 
interesses sobre a coisa possuída.^

Se o possuidor ê turbado por terceiros que não tenham in
teresses legítimos sobre a coisa, nem por isso deixa a posse de 
ser pacífica.

A posse pode iniciar por violência, mas pode supervenlén: ~ 
temente cessar este vício, passando a ser posse pacífica (artigo 
497 do Código Civil Brasileiro).

Se no curso do prazo usucapional o possuidor necessitar 
da tutela possessõria contra atos violentos ou do esbulho de ter 
ceiros, nem por isso deixa de ser pacífica sua posse.42
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39 - LEITE, Armando Roberto Holanda, argumenta que a posse contí
nua "materializa-se na sucessão ordenada a regular de atos 
possessórios, sendo desnecessária presença diuturna do pos
suidor em inafastãvel contato físico com a coisa". Exige-
se do possuidor preocupado em provar sua posse contínua -
que seja diligente na prática de atos possessórios, não de 
monstrando desleixo, descaso ou ausência de cuidados no 
trato da coisa possuída" aut. ob. cit. p. 75.

40 - LOPES, Serpa. ob. cit. p. 557.
41 - PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p. 101. PEREIRA, Caio Mário da

Silva. ob. cit. p. 121.
42 - NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 80.



Quando se diz que a posse há que ser pública, significa 
seu exercício sem oposição do proprietário ou interessados, "- 
sem rebuço ou artifício para ocultá-la àquele de quem se receia
contestação"43

Usa-se, também, na doutrina, a expressão posse inequívo 
ca, àquela que não apresenta dúvida sobre a posse exercida, nãa 
a confundindo com detenção ou posse mediatizada. No entender - 
de Lacerda de Almeida "inequívoca a que se manifesta por atos- 
que não tem sentido duvidoso, quanto ao direito de quem a e - 
xerce, que significa o exercício desse mesmo direito e de - 
nenhum outro modo pode ser entendido senão como a manifesta - 
ção desse direito.^

0 princípio conhecido de que "nemo sibi ipse causam suae 
possessionis mutare potest' tem sua previsão no artigo 492 do 
Código Civil Brasileiro, onde dispõe "Salvo prova em contrã - 
rio, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi ad
quirido". Os que têm a posse por efeito de contrato que lhes- 
obriguem restituir a coisa, em tempo algum podem usucapir. A 
mudança desta causa de posse, tem que ser por fato autônomo - 
e independente do possuidor, não sendo suficiente a vontade- 
apenas do possuidor. Hipótese dada pela doutrina, seria o loca 
tário que vem a adquirir o imóvel locado, por compra e venda a 
non domino.  ̂̂
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43 - ALMEIDA, Lacerda de. ob. cit. p.
44 - ALMEIDA, Lacerda de. ob. cit. p.
45 - PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p.105.
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2.2 Coisa Hábil.

Os direitos reais sucetxveis de posse, quando não forem- 
inalienãveis legalmente, podem ser usucapidos. A coisas "extra - 
commercium" não o podem.

No direito anterior não era possível a usucapião sobre - 
coisas sagradas: templos, as imagens as coisas religiosas e ce
mitérios e sobre as coisas de domínio público.^

Segundo o. artigo 69 do Código Civil Brasileiro são coi - 
sas fora do comércio as insuscetíveis de apropriação, e as le - 
galmente inalienáveis".

Ao interpretar esta disposição legal, Washington de Bar- 
ros Monteiro diz que: são coisas fora do comércio as insuscetí^
veis da apropriação, tais como o ar atmosférico, o mar, as á 
guas dos oceanos, porque não podem estar na posse exclusiva do 
homem, dada a inesgotabilidade de sua utilização; e as legalmen 
te determinadas em lei na defesa da sociedade ou de certas pes
soas . 47

Pelo Código Civil Brasileiro são inalienáveis legalmen
te o bem de família ( art.72); os imóveis dotais ( arts. 293 e 
298 ); os bens de menores sob pátrio poder ou tutela (arts. 446 
453 e 463).48f e os bens sujeitos a curatela (art. 446, 453 e 463).

46 - PEREIRA. Caio Mário da Silva. ob. cit. p.141.
47 - MONTEIRO, Washington de Barros. ob. cit. p.166
48 - PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p.109.
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Estes bens, todavia, podem ser alienados com o prévio - 
consentimento dos interessados, mediante autorização judicial- 
(artigos 386, 427, VI e 429 incisos I a VII, do art. 293, do 
Cõdigo Civil)49

Nossa doutrina e legislação não aceitam a posse sobre - 
direitos pessoais, não vingando a tese que defende a posse des 
ses direitos, que teve larga aplicação no Direito Canônico ten 
do como defensor no Brasil Rui Barbosa.

Não podem ser usucapidos os bens de uso comum do povo e 
de uso especial.

0 Supremo Tribunal Federal pela Súmula 240 entende que: 
"desde a vigência do Cõdigo Civil , os bens dominicais, como - 
os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usuca - 
pião".

Todavia, a possibilidade da usucapião "pro-labore" sobre- 
terras devolutas prevista no Estatuto da Terra contraria a Sú
mula 240 do Supremo Tribunal Federal.

Armando Roberto Holanda Leite, ensina que:

"A partir da vigência da Lei n9 
6.969 de 10-12-1981, tornou-se inó
cua ou pelo menos acadêmica, a dis
cussão doutrinária destinada a solu 
cionar a dúvida reinante sobre a - 
prescriptibilidade ou não das ter - 
ras devolutas.
O art. 29 da lei suso referida põe- 
termo ao questionamento quando dis
põe:’̂  usucapião especial, a que se 
refere esta Lei, abrange as terras- 
particulares e as terras devolutas, 
em geral, sem prejuízo de outros di 
reitos conferidos ao posseiro, pelo 
Estatuto da Terra ou pelas leis que 
dispõem sobre o processo discrimina 
tõrio de terras".50

49 - LEITE, Armando Roberto Holanda, ob. cit. p.63,

50 - LEITE, Armando Roberto Holanda, ob. cit. p. 68
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0 imóvel inalienável por efeito de negócio jurídico po 
de" ser usucapido;, "desde que muito tem em favor do usucapien- 
te os requisitos básicos." 51

A inalienabilidade pode resultar por ato de vontade do 
doador ou testador ao gravar o bem, objeto do negócio jurídico, 
com esta cláusula especial.

Nelson Luiz Pinto, discorda da doutrina que tem o bem - 
clausulado com a inalienabilidade como usucapíveis porque se - 
ria uma fraude que poderia vir a ser cometida por quem desejas 
se alienar a coisa ao expor que:

"Parece-nos, porém, que não se pode 
argumentar com fraude, que pode apa 
recer para mascarar qualquer rela - 
ção jurídica. E, ainda, com relação 
especificamente ao usucapião, pare
ce que o objetivo da lei ê presumir 
sempre a boa fé, e não o contrário. 
Portanto, a fraude deve ser demons
trada , para que um bem gravado com- 
clãusula de inalienabilidade não 
possa ser usucapido"52

51 - PEREIRA, Caio Mário da Silva. ob. cit. p.141
52 - PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p.110
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2 3 Lapso de Tempo.

Na definição de Clõvis Bevilaqua observa-se que "usuca
pião é a aquisição do domínio pela posse p r o l o n g a d a " . ^3 0 lap
so de tempo é requisito em todos as espécies de usucapião.

Na usucapião extraordinária,o prazo é de vinte anos. Na 
usucapião ordinária i de dez anos entre presentes e quinze au
sentes. Na usucapião constitucional,o prazo exigido ê de cinco 
anos, (art. 191 da Constituição Federal Brasileira)..

Em relação aos bens moveis,o prazo é de cinco anos para 
a usucapião extraordinária e de três anos na usucapião ordiná
ria, conforme artigos 618 e 619 do Côdigo Civil Brasileiro.

Na contagem do prazo para a usucapião, segundo artigo - 
125, § 19 do Código Civil Brasileiro, ê excluído o dia do iní
cio da posse e conforme a regra de que "dies a quo non computa
tnr in termino". A contagem ê feita dia a dia, excluindo-se o 
termo inicial e incluído o dia do vencimento. Se o dia final - 
cair em feriado ou domingo deve ser prorrogado para o dia útil 
seguinte.

Sobre a soma dos prazos na usucapião ressalta Lenine Ne 
quete as regras seguintes:

"PRIMEIRA - A prescrição se conta 
por dias, não por horas, de die ad 
diem, e nãó de momento ad momentunv
isto é, por dias civis de meia noi
te.
SEGUNDA - Exclue-se do prazo o dia 
em que começou a posse ( dies a 
quo ) . Assim, para quem entrou na
posse de um imóvel a 15 de janeiro 
ao meio dia, por exemplo, o primeiro:dia

53 - BEVILAQUA, Clõvis. ob. cit. p. 150.
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útil da prescrição será o seguinte - 
(16) , eis que naquele a posse não 
foi de vinte e quatro horas e a lei- 
não manda contar frações, mas dias - 
completos.
TERCEIRA - A usucapião se consuma - 
quando o último dia dó prazo se cum
pre, à meia noite.
QUARTA - O tempo de posse decorrido- 
antes da transcrição do título não 
se conta, se trata de prescrição or
dinária.
QUINTA - Contando-se a prescrição 
por anos, serve de base para o cãlcu 
lo o calendário gregoriano e, por 
outra, não se leva em conta o dia - 
complementar dos anos bissextos, nem 
se deduzem os feriados. Assim, uma - 
posse iniciada em 19 de janeiro de - 
1920 conduzirá â prescrição extraor
dinária no dia 2 de janeiro de 1950,ã meia-noite.54

Na usucapião ordinária,a presença ou ausência do proprie 
tãrio e do usucapiente altera a contagem do prazo previsto em - 
lei.

O parágrafo único do artigo 551 do Código Civil Brasilei^ 
ro, prevê, expressamente as duas situações ao dispor que "repu - 
tam-se presentes, os moradores do mesmo município, e ausente, - 
os que habitam, municípios /diversos.

Lafayette Rodrigues Pereira, pára tais situações ensina-

"se o prescribente e o proprietãrio- 
residiram parte do tempo na mesma co 
marca e parte em comarcas diversas , 
duplicam-se os anos de ausência, is
to é, por um ano de presença que fâ L 
ta, contam-se dois de ausência". 
"Assim, por exemplo: se o proprietá
rio e o possuidor sõ estiver pre - 
sentes seis anos é mister dobrar os

f54 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. p.118.
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quatro que faltam para completar o^ 
dez que seriam suficientes a não 
ter havido ausência. Neste caso a 
prescrição só se consumaria em qua
torze anos seis entre presentes e 
oito entre ausentes".55

Entende Armando Roberto Holanda Leite, que esse crité - 
rio de proporcionalidade foi modificado para um ano e meio de 
ausência para cada ano de presença, em face da atual redação - 
do artigo 551 do Código Civil B r a s i l e i r o . 56

Doutrina Clõvis Bevilaqua que a presença ê relacionada- 
com a situação do imóvel, consideradcspresentes aqueles que re 
sidem no município onde estã situado o imóvel, e "ausentes os 
que residem em municípios, onde não se acha o imóvel, ou somen 
te um mora no imóvel da situação".57

Lafayette insurge-se com a doutrina sobre a conceitua - 
ção de presença ou ausência para efeito de soma dos prazos na 
usucapião ordinária ao ensinar que:

"A doutrina da cit. ord. dá um re - 
sultado irracional na hipótese de 
estar presente o proprietário e au
sente o possuidor. Neste caso, o 
proprietário sabe do esbulho por 
estar presente; se não reivindica o 
imóvel, e é porque não quer; a au - 
sência do possuidor não lhe traz di_ 
ficuldade peculiar. Não há, pois , 
razão para o aumento do prazo em 
tal caso. Vej. Mourlon, 3,20.n.1941 
O direito francês estabelece regra- 
diversa, que evita o notado contra- 
senso. Segundo o dito Direito ( C.- 
Civil, art. 2.226 ), ê indiferente- 
o lugar da residência do possuidor: 
considera-se tão somente a residên
cia do proprietário e a situação do

55 - Autor, ob. cit. p. 232.
56 - Autor, ob. cit. p. 55
57 - BEVILAQUA, Clõvis. Código civil comentado, vol.III, São -

Paulo. Livraria Francisco Alves. 1955. p.74
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imóvel: o proprietário só se reputa- 
ausente quando habita ou reside fora 
da circunscrição onde é sito o imõ - 
vel.
Esta regra também não é isenta de 
dar contra senso na sua aplicação. A 
situação do imóvel e a residência do 
proprietário podem estar na mesma 
circunscrição, mas a grande distân - 
cia; ou em circunscrições diversas - 
mas na proximidade uma da outra. No- 
primeiro caso, o proprietário, a vin 
te ou trinta léguas de distância, - 
se reputa presente; no segundo, embo 
ra tenha o imóvel sob seus olhos na 
extrema da divisa, ê tido como pre - 
sente.
0 principio mais racional neste as - 
sunto ê o do costume de Sedan: "Con- 
sidera-se presentes os que moram den 
tro de dez léguas em torno do imóvel 
ausentes os que moram fora daquele - 
raio" Vej. Mourlon 1. 3. 20 n. 1941, 
nota 1. 58

Situação de fato interessante é suscitada por Lenine Ne- 
quete da usucapião sobre o imóvel de vários proprietários "pró - 
indiviso". Dar-se-á a usucapião em dez anos para o presente, e 
vinte para os ausente , com aplicação da mesma regra aos usuca- 
pientes que têm posse em comum. Conclui que " a condição, em 
ambos os casos, é que a coisa ou o direito não sejam indivisí
veis, pois então os possuidores não poderiam ver cumprida a - 
prescrição senão conjuntamente, e contra todos os proprietários 
ao mesmo tempo".59

58 - Autor e ob. cit, p. 231.
59 - Autor e ob. cit. p. 124.
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Com o advento da Lei 2.437/55 que reduziu o prazo da u- 
sucapião extraordinária, surgiu a controvérsia a respeito da -
contagem do prazo em face de dois textos legais.

Segundo Armando Roberto Holanda Leite:

"doutrina e a jurisprudência aco 
lhem duas soluções para as situa 
ções criadas por lei nova que reduz 
o prazo para a prescrição positiva. 
Pela primeira, se jã integralizado- 
o tempo estabelecido na lei ante - 
rior, a aquisição do domínio ê um - 
fato consumado. Pela segunda, quan
do o prazo prescricional está em jo 
go, "a lei nova tem aplicação ime - 
diata, considerando que não precisa 
respeitar simples expectativas de 
direito. Mas entenda-se: a aplica - 
ção imediata ê quanto a novo prazo. 
Os períodos computáveis são os ante 
riores e os posteriores ã lei nova 
desde que ocorrente a posse qualifi
cada. A lei que reduz prazos de pres
crição não apaga, do mundo jurídico, 
os fatos da posse a ela anterioresÇO

O Supremo Tribunal Federal ao interpretar a Lei 2.437/55, 
diante dos inúmeros casos concretos, determinou a Súmula:

"445 - A lei 2.437 de 7 de março de 
1955, que reduz prazo prescricional 
e aplicável às prescrições em curso 
na data de sua vigência ( 1-1-56 ), 
salvo quanio aos processos então 
pendentes".

0 usucapiente, que adquiriu a título singular pode so - 
mar o prazo no qual possuiu seu antecessor, se no prazo total- 
as posses foram contínuas e pacíficas ( artigos 552 e 496 do - 
Código Civil Brasileiro ). Esta união de posses é denominada - 

"acessio possionis" não ocorrendo obrigatoriamente, e somente - 
interessando ao usucapiente se for da mesma qualidade na usuca 
pião ordinária, e em qualquer caso na usucapião extraordinária.

60 - Autor e ob. cit. p. 56.



Como salienta Orlando Gomes " A acessão a título singular não- 
é obrigatória. . 0 adquirente soma a sua posse ã do transmi 
tente, se quiser. Evidentemente, verifica-se a junção quando -1 
as duas posses têm as mesmas qualidades. Mas, se a posse do an 
tecessor era de má fê, a soma não se dá. O vício não comunica, 
entretanto â posse do sucessor. A acessão interessa, todavia , 
para a usucapião que dispensa a boa fé. 61

O sucessor a título universal porque continua a posse - 
de seu antecessor ( artigo 496 do Código Civil Brasileiro ), - 
"succesio possessionis" obrigatoriamente soma os dois prazos e 
as posses com suas virtudes e vícios.

A doutrina examina as causas que obstam,suspendem, ou - 
interrompem o decurso do prazo necessário para a consumação da 
usucapião, relacionando-as entre os requisitos pessoais, refe
rentes à capacidade do usucapiente para aquisição do domínio -
na usucapião.®^

O artigo 553 do Código Civil Brasileiro dispõe:

"As causas que obstam, suspendem , 
ou interrompem a prescrição, também 
se aplicam ao usucapião ( art. 619, 
parágrafo único ) , assim como o poí3 
suidor se estende o disposto quanto 
ao devedor".

Em relação ao artigo 168 do Código Civil,observamos que:

"Art. 168 - Não corre a prescrição:
I - Entre cônjuges, na constância - 
do matrimônio.
II - Entre ascendentes e descenden-

28

61 --OMES, Orlando, ob. cit.p.161.
62 - GOMES, Orlando, ob. cit.p.161.
63 - DINIZ, Maria Helena, ob. cit. p.117.
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descendentes, durante o pãtrio po - 
der.
III - Entre tutelados e curatelados, 
e seus tutores ou curadores, duran
te a tutela ou curatela.
IV - Em favor do credor pignoratí - 
cio, do mandatário, e , em geral 
das pessoas que lhes são equipara - 
das, contra o depositário, o deve - 
dor, o mandante e as pessoas repre
sentadas , ou seus herdeiros, quanto 
ao direito e obrigações relativas - 
aos bens confiados â sua guarda".

Entre os cônjuges sobre os bens do casal a usucapião 
não é possível no regime de comunhão, cujo patrimônio no seu - 
todo ê do casal não havendo posse exclusiva em favor de lim dos 
cônjuges^e se admitida a prescrição,poderia alterar o regime - 
de bens. Se o regime é de separação de bens, a lei veda a usu
capião "por motivos de ordem moral e para evitar abusos possi-

Nos casos enumerados nos incisos II e III acima,devem - 
existir confiança e harmonia na administração dos bens entre - 
as partes mencionadas, com obrigação de prestação de contas pe 
los tutores e curadores que não têm a posse "animus domini"®^

64 - BEVILAQUA, Clôvis. ob. cit. p.176.
65 - BEVILAQUA, Clôvis. ob. cit. p.176.
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O credor pignoraticio , depositário e mandatário, têm - 
posse' mediatizadas, sem "animus domini", e por motivos de or
dem ética, se restringe aos efeitos da relação jurídica, em - 
que se funda.66

Conforme o artigo 169 do Cõdigo Civil, também não ocor
re a prescrição: "I - Contra os incapazes de que trata o art.
59; II - Contra os ausentes do Brasil em serviço público da 
União, dos Estados, ou dos Municípios; III - Contra os que 
acharem servindo na armada e no exército nacional, em tempo de 
guerra".

Em relação aos incapazes, Criando Gomes, entende que: - 
"ainda que não tenha capacidade de fato, pode sofrer os e f e i 
tos da posse continuada de outrem, pois compete a quem o re - 
presenta impedi-la" ( O.G. p. 159 )."

Não ocorre igualmente a prescrição: I - pendendo condi_
ção suspensiva. II - não estando vencido o prazo. III - pen
dendo ação de evicção ( art. 170 do Cõdigo Civil ).

66 - BEVILAQUA, Clõvis. ob. cit. p. 177.
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2.4 Boa Fé.

No direito romano/não se fàlava em boa fé no período pré- 
clássico, bastavam a posse e o decurso do tempo para a usuca - 
pião.

No período clássico entre os requisitos desse modo de a 
quisição foram acrescentados, além da posse e o lapso de tempo, 
"iusta causa" e bona fides?'.

II li ^Na fides c direito acolheu o conceito etico, consisten
te "na crença do possuidor, ao entrar na posse da coisa, de

— — 67que não está ferindo direito alheio'. 0 possuidor, por erro ,
crê que o transmitente da coisa é seu proprietário, crença que
não precisa ser escusãvel.®®

No direito Põs-clássico a boa fé está na exceção "lon -
gissimi temporis praescriptio" que tem como suporte a posse
continuada por quarenta anos de boa fé, sem necessidade de ius
ta causa.^ Teria Giustiniano, segundo Fabrizio Fabrini, acen
tuado mais a boa fé em relação ao título, ao entender que na

70falta de "iusta causa" a "bona fides e suficiente".

67 - ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit. p. 348.
68 - ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit. p. 348.
69 - ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit. p. 349.
70 - FABRINI, Fabrizio esclarece mais: B) Titulus e bona fides.

Per quanto riguarda la iusta causa, la buona fide e i loro 
rapporti reciproci, Giustiniano è del.parere dhe una ius-



A boa fé era exigida no começo da posse conforme o prin 
cípio " malas fides superveniens non impedit usucapionem".

Este princípio teve aplicação no direito português até 
as Ordenações Filipinas que pela influência canônica passou a 
exigir a boa fé durante o prazo prescricional, conforme escla
rece Virgílio de Sã Pereira " salvo se constar da má fé dos - 
sobreditos, porque em nenhum tempo poderão prescrever" (Ord. L 
4. 3.§ 19), palavras no entender de Lobão, adicionadas ao
dispositivo por já ter uma lei de D. João III, de 4 de feverei 
ro de 1534, mandado aplicar o mesmo princípio ã prescrição ex 
tintiva"..71

A boa fé ê requisito expresso no artigo 1319 da Consol-i 
dação das Leis Civis que dispõe: "posse, justo título, e boa - 
fé são os requisitos necessários para a prescrição adquisitiva." 
Por sua vez o artigo 1321 desta Consolidação dispõe: "o possui 
dor de má fé em tempo nenhum poderá p r e s c r e v e r " .72

No direito brasileiro,até o inciso de vigência do Códi
go Civil,a boa fé era necessária na usucapião extraordinária e 
ordinária. Para a denominada prescrição imemorial, bastavam a 
posse e o decurso do tempo.
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71 - PEREIRA, Virgílio de Sá. Direito das coisas, ed. Jacintho
Ribeiro dos Snatos, 1924. p. 249. „

72 - Consolidação das leis. Rio de Janeiro. H. Garnier Livrei
ro - editor, 1946.

parere che una iustax causa debba esserci, ma che, ove man 
chini, la boa fides e sufficiente. In una parola. Giusti
niani sfuma i due requisiti, confondendoli per buòna par
te, rendendoli fungibili, com una maggiore accentuazione
delia bona fides, la quale riassumerebbe in sé il titulus. 
Talexpcevalenza dell'elemento intenzionale su quello ®gge- 
tivo à'caratterisiitnsD di tutta legislazione giustinianea non 
soltdntctG,, /mas /rileva il' 'nuovo carattere dell 'usucapione- 
che ha i requisiti della praescriprio. Fabrizio Fabrini- 
Digesto usucapione ( diritto romano ) p. 290.
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No atual côdigo civil o artigo 550, relativo â usuca - 
pião extraordinária, dispensa-a. Mas para a usucapião ordinã - 
ria, prevista no artigo 551, figura a boa fé entre os requisi
tos indispensáveis à usucapião. Semelhantes disposições legais 
estão nos artigos 618 e 619.

Toda legislação anterior e a atual que tratam da usuca
pião especial não pedem a boa fé no suporte para esta modali
dade de usucapião.

O projeto de Lei 634-B75, do Código Civil Brasileiro , 
repete a dispensa da boa fé na usucapião extraordinária nos - 
artigos 1.239 e 1.260, na usucapião especial do artigo 1.240, 
e a sua exigência na usucapião ordinária nos artigos 1.242 e 
1260.

Neste projeto, a boa fé ê indispensável, em nova modali_ 
dade de usucapião prevista no artigo 1.249, § 49, nos termos - 
seguintes:

"O proprietário também pode ser pri 
vado da coisa, se o imóvel reivindi 
cado consistir em extensa área, na- 
posse ininterrupta e de boa fé por 
mais de cinco anos, de considerável 
número de pessoas, e estas nela hou 
verem realizado, em conjunto ou se
paradamente, obras e serviços consi 
derados pelo juiz de interesse so - 
ciai e econômico relevante, Neste - 
caso, o juiz fixará a justa indeni
zação devida ao proprietário: pago- 
o preço, valerá a sentença como tí
tulo para a transcrição do imóvel - 
em nome dos possuidores".
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Para José-«de Oliveira Ascençãõyo artigõ' Í260 do Gõd.Civil português: 
"caracteriza a posse de boa fé pelo fato do possuidor, ao adqui 
rî -la, ignorar que lesa o direito de outrem". A caracterização- 
da boa fé dã-se no dia da aquisição.^

No Código Civil Francês o art. 550 diz "que o possuidor- 
estã de boa fé quando possuir como proprietário, em virtude de- 
um título translativo da propriedade do qual ele ignora os ví -
cios". Cessa de estar de boa fé a partir do momento em que os -
*r 75vícios se tornem conhecidos.

A usucapião breve, do artigo 2265, tem a boa fé, entre -
outros requisitos: "Aquele que adquirir de boa fé e por justo -
título um imóvel, adquirirá a propriedade dele, por prescrição,
em dez anos, se verdadeiro proprietário habitar na jurisdição -
da corte real ( hoje, corte de apelação ) nos limites da qual o
imóvel esta situado: e em vinte anos, se estiver domiciliado fo
ra da respectiva jurisdição".

A doutrina francesa opina que a boa fé ê a crença do pos
suidor que adquirira a coisa do legítimo proprietário, baseada-
em erro "sobre a existência do direito de propriedade na pessoa
do alienante, conforme Ripert Boulanger, crença que "deve ser
total; se o adquirente abriga uma dúvida sobre a propriedade de

- - 7 6seucausante, deve ser considerado de má fé.
Pelo artigo 2268 do Código de Napoleão " a boa fé é sem

pre presumida e cabe; aquele que alega a má fé, prová-la, bas -

74 - ASCENSÃO, José de Oliveira, ob. cit. p. 280.
75 - Código de Napoleão ou Código Civil dos Franceses. Traduzi

do por Souza Diniz. Distribuidora record. Rio de Janeiro.
76 - RIPERT, Georges et BOULANGER, Jean. Tratado de derecho ciy

vil, Segun El Tratado de Planiol, La Lei.Buenos Aires. p.342
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bastando que tenha existido no momento da aquisição, segundo o 
artigo 2269. Aceito neste caso o principio de direito romano 
"mala fides superveniens non impedit usucapionem".

Ponderam Henri et Lêon Mazeaud e Jean Mazeaud que ai boa 
fé pode surgir por erro do possuidor sobre a qualidade do trans 
mitente, devendo ser considerado tanto o erro de fato como o 
de direito. Dizem que não é necessário que o possuidor creia - 
ter adquirido regularmente, bastando que "tenha acreditado ad
quirir do verdadeiro proprietário". Acrescentam que se o pos - 
suidor sabe que ocorre no caso uma nulidade relativa, isto re- 
fere-se ao seu titulo, tal circunstância não lhe retira a boa 
fé.77

A doutrina francesa ressalta que para a caracterização- 
da boa fé é considerada a crença do possuidor sobre o título- 
do transmitente , ignorando o possuidor o vicio que, porventu
ra exista, no titulo do anterior proprietário.

Bem resumiu Nelson Luiz Pinto, por estudo em De Page , 
as situações de crença do possuidor ao concluir que:

"Mediante essa distinção entre o co 
nhecimento de vícios do próprio ti
tulo do transmitente, Dê Page conse 
gue explicar a separação entre con
ceitos de justo título e boa fé. Se 
o vicio encontra-se no título do 
possuidor, mas este crê que o alie- 
nante é o verdadeiro proprietário , 
existe justo titulo e boa fé para a 
usucapião abreviado. Porém, se o ví 
cio encontra-se no título do alie- 
nante e o possuidor não o ignora , 
continua havendo justo titulo, mas 
não haverá boa fé, inviabilizando - 
se a usucapião breve".78

77 - HENRI et MAZEAUD, Leon, MAZEAUD, Jean. Éditions Montchres
tien. Paris, p. 1165.

78 - PINTO, Nelson Luiz. Ação de Usucapião. Editora Revista dos
Tribunais Ltda. 1987. p. 125.



0 código Civil alemão prevê a boa-fé na usucapião de -, 
bens móveis no § 937 nos termos " quem, durante dez anos, ti - 
ver uma coisa móvel em posse a título de propriedade, adquire- 
a propriedade ( usucapião ). 0 usucapião estã excluído quando- 
o adquirente,por ocasião da aquisição da posse a título de pro
priedade, não estava de boa fé, ou quando, mais tarde, vier

~ 79a saber que a ele nao cabe a propriedade."
Observa-se que a boa-fé deve subsistir em todo curso do 

prazo usucapional no direito alemão.
Na legislação argentina o artigo 4.006 do Código Civil 

determina que "la buena fé requerida para la prescripciõn, es- 
la creencia sin duda alguna dei poseedor, de ser el exclusivo- 
senor de la cosa".

Raymon M. Salvat,ao examinar esta matéria assevera que 
o justo título e boa fé são condições distintas ; mas com rela 
ções intimamente recíprocas: a boa-fé basear-se-ia no justo 
título, sem esteeaquela não existe; mas pode haver justo títu
lo sem boa fé.

A crença do possuidor, acrescenta, de que a coisa foi- 
alienada pelo verdadeiro proprietário com capacidade legal pa
ra dispor deve fundamentar-se em aquisição formalizada com to
da regularidade. Mas, ea venda há que ser amon domino;' ou o - 
tránsmitente não tinha capacidade para alienar o bem.
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79 - Código civil alemão. Distribuidora Recor Ed. Rio de Ja
neiro . 1960.



Exemplifica como erro de fato escusãvel o caso do pos
suidor ter-se enganado ao adquirir coisa de incapaz e ignorar- 
esta circunstância. Segundo artigo 4.008; se presume siempre-
la buena fe, y basta que haja existido en el momento de la

. . „ 80 aquisicion .
Para Calixto Valverde y 'Valverde, civilista espanhol,- 

a boa fé teve sua importância realçada por influência do direi 
canônico, quando a colocou como requisito para a usucapião, na 
sua linha de transmitir a moral às instituições. Escreve que - 
a boa fé ê a "crença de ter adquirido do verdadeiro proprietá
rio". Estã no artigo 1960 do Cõdigo Civil espanhol que há boa 
-fé quando o possuidor está na"crença de que a pessoa de quem- 
recebeu a coisa era dono dela e podia transmitir seu domínio". 
Adianta que a boa fé segue as seguintes regras; " na boa fé 
ignora o possuidor o vício que invalida seu título, sabendo- o 
não será de boa fS. Esta ê presumida sempre, cabendo a prova - 
da mâ fé aquele que a afirma. Diz que não é suficiente a
boa fé no começo da posse , mas em todo o curso do prazo da u- 

81sucapiao.
Dbserva Diego Spín Cãnovas que o Código Civil espanhol 

tem duas disposições sobre a boa fé. 0 artigo 1950 dispõe "o
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80 - SALVAT, Raymond M. Tratado de derecho ciyjl argentjno. -
Derecho reales. Tipografia Editora Argentina, 1952.p,- 
226. '

81 - VALVERDE, Calixto Valverde y. Tratado de derecho civil es
panõl. Tomo II. Parte especial. Derechos reales. 4a. ed. 

Talleres Tipográficos. Cueta Calladoilid. 1936.
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'\aspecto ativo ou de crença", 0 artigo 433 visa o aspecto nega 
tivo ou de ignorância. Refere a proposta de um conceito uni
tário de boa fé de .Alas , De buen Y Ramos " se reputa poseedor- 
de buena fe al que ignora que em su título o modo de adquirir - 
exista vício que lo invalide y cree que la persona de quiem - 
recebiõ la cosaeradugío de ella y podia transmitir su d o m i n i o . " 8 2

O Direito Italiano tem no artigo 1147 a conceituação - 
de boa fé ao dispor " ê possuidor de boa fé quem possui ignoran 
do levar direito de outrem". A boa fé não aproveita se a igno - 
rância está baseada em culpa grave. A boa fé ê presumida, e ba£ 
ta que existisse ao tempo da a q u i s i ç ã o . 83

Vê-se que a má fé superveniente não descaracteriza a boa 
fé. Para Nelson Luiz Pinto esta norma do Código Civil Italiano- 
desvinculou a boa fé " â existência de um título hábil para - 
transferir o domínio",acrescentando que "o justo título, como- 
outro elemento independente, deve ter existência real, enquanto 
a boa fé pode fundar-se, inclusive, em um título putativo na 
crença pura e simples de que o título existe, sem que o mesmo -
exista efetivamente".^4

O Código Civil Brasileiro, também definiu a boa fé no -

82 - CÃNOVAS, Diego Espín. Manual de Derecho civil espanol. To
mo I, vol, II. Derechos reales, Editorial Revista de Dere
cho Privado. Madrid . 1958 . p. 119.

83 - Código Civil Italian. traduzido por DINIZ, Souza. Distri -
buidora Rêcord Editora. Rio de Janeiro. 1961.

84 - PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p. 126.
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artigo 490, ao dispor:

"é de boa fé a posse, se o possui - 
dor ignora o vício, ou o obstáculo - 
que lhe impede a aquisição da coisa, 
ou do direito, possuídó".

Para Lafayette, " a boa fé é a crença do possuidor de - 
que legitimamente lhe pertence coisa sob sua posse. Esta crença 
é sempre o resultado de erro de fato. O erro procede da ignorân 
cia do vício ou do obstáculo que impede a transferência do domí 
nio, como se a coisa não era do alienante ou ele não tinha o po 
der de aliená-la, e não sabia o p o s s u i d o r " . 85

Destaca Orlando Gomes que o erro pode estar na "convic - 
ção falsa de ter adquirido a coisa do verdadeiro proprietário " 
como houver, por parte do possuidor a ignorância da existência- 
de obstáculo impeditivo da aquisição.®^

Para Lacerda de Almeida ,a boa fé "em assunto de prescri
ção aquisitiva ê a crença positiva da parte do prescribente, a 
confiança inteira no direito que exerce"87

Entende Serpa Lopes que a boa fé deve "estar amparada - 
por uma causa jurídica, a qual na quase totalidade das vezes , 
consiste no título legítimo", acrescentando que " A ignorância- 
do possuidor que produz o seu estado de boa fé assenta no não - 
conhecimento do vício e ou obstáculo decorrente do título, quer 
quanto à substância, quer quanto ã forma".

85 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos das coisas.Rio de Ja
neiro. Editora Rio. 1977. p. 237.

86 - GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro. Forense ,
1976.

87 - ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. Direitos das coi - 
< sas. Rio de Janeiro. Ribeiro dos Santos. Livreiro. 1908.
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Há civilistas entendendo que a boa fé para o possui
dor seria sua certeza de seu direito ou título. -

As várias definições em torno da boa fé foram resumidas- 
por Leniné Nequete, partindo "da crença, em que se acha possui
dor":

"a) de que a coisa possuída lhe perten 
ce;
b) de que o títúlo o tornou proprie
tário;
c) de que o transmitente era, em vir 
tude de um direito inatacável, pro - 
prietário do imóvel transmitido;
d) de que a aquisição não acarretou- 
nenhum prejuízo ao legítimo titular- 
da coisa: oo
e) de que adquiriu ao legítimo doncJ'.

Todas correntes doutrinárias, entendem, que a crença é 
derivada de erro do possuidor, mas que seja erro de fato do ter
ceiro, escusãvel,isto é, sem culpa, não se admitindo o erro so-

- 89bre fato próprio.
A boa fé surgida do errq.para sua caracterização/há que ser 

examinada em cada caso concreto,com as cautelas necessárias, pa
ra saber se o possuidor foi diligente, ao realizar os atos pa
ra a aquisição da posse. Por isso mesmo, sugere Armando Roberto 
Holanda Leite: "a presença do erro mantém a boa fé, desde que 
os fatos provem que o usucapiente adotou um comportamento imune 
às suspeitas e que foram realizadas as diligências normalmente- 
recomenüadas.^0

88 - NEQUETE, Lenine. Da prescrição aquisitiva ( Usucapião ) Li
vraria sulina. 1959. p. 146.

89 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. p. 238.
90 - LEITE, Armando Roberto Holanda. Usucapião ordinária e usu

capião especial. Revista dos Tribunais. 1983.p.60.



Por sua vez Serpa Lopes sustenta que "o estado de boa fé 
requer, além do mais, ausência de culpa, isto é, ter o possui - 
dor empregado todos os meios indispensáveis a se certificar da 
legitimidade do direito por ele adquirido. Ê uma investigação - 
que deverá ser feita caso por caso, tendo em vista o grau de 
conhecimento do possuidor, sendo incontestavelmente uma culpa - 
grave pode determinar mesmo a má fé, pois a culpa grave pode - 
ser equivalente ao dolo.®-*-

0 erro de direito não fundamenta a boa fé, para Lafayet
te, em face do princípio de que " ninguém se presume ignorar a 
lei".92

Serpa Lopes acha que o erro de direito não impede a for
mação da boa fé do possuidor, ressalvando quando houver viola - 
ção de norma de ordem pública. Diz que a interpretação errônea- 
de um instituto, tomar a enfiteuse , quando realmente se trata- 
de locação, ê erro de fato. Acrescenta que "pode acontecer que 
o erro de fato venha associado ao direito. Eu adquiro a posse -
de quem não somente carece da qualidade de proprietário ou pos

- - ti 9 3suidor, como, além disso, é incapaz.
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91 - IOPES, Miguel Maria Serpa. Curso de direito civil. Direito
das coisas. São Paulo. Livraria Freitas Bastos.p. 145.

92 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. 238, ALMEIDA, Lacer
da de. ob. cit. p. 251.

92 -<*0 Direito Romano manifestou-se favorável ao reconhecimento 
e aplicação de efeitos da boa fé, em tais casos: e um, que 
a furioso bona fide emit, usucapere posse responsum est,- 
isto ê, e respondeu-se que aquele que de boa fé adquiriu - 
de um louco, podia usucapir ( Dig. de usurp., XLI, 3, Fr . 
13, § 1; idem: Dig. Pro empt, XLI, e 2, § 15; Dig. Pro em- 
pt. XLI, 4 Fr. 2, § 16;)" '
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Já Orlando Gomes ensina que tanto o erro de fato como o 
erro de direito devem ser considerados, "pois o obstáculo pode- 
provir de razões jurídicas ignoradas pelo possuidor". Acrescen
tando que "a ignorância, no particular, não deve afastar a boa- 
fê. Daí se admitir que um título anulãvel conduz à u s u c a p i ã o "93

93 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 165.

"Os escritórios franceses manifestaram-se de acordo sobre 
este ponto: se o possuidor ignorar perfeitamente a incapa
cidade da pessoa com a qual contrata, do mesmo modo quando 
vem a ignorar a sua falta de propriedade, é considerado de 
boa fê, em razão do que tem direito â percepção dos fru - 
tos.
Ao contrário, quando se trata de uma norma de ordem pú - 

blica, como o caso de se adquirir cientemente de pessoa 
incapaz, ignorando porém as disposições de lei relativas - 
as condições relativas às alienações dos bens dos incapa - 
zes, não pode tirar vantagem de um tal ignorância, por i£ 
so que se cogita de leis de ordem pública: scias, pupillum 
esse, putes tamen, Pupillis capies usu, quia iuris, error- 
nulli prodest, isto ê, mas se souberes que era pupilo, po 
rém acreditaste que aos pupilos era lícito administrar - 
suas próprias coisas sem a autorização do tutor, não a usu 
capirãs, PORQUE EM NADA LHE APROVEITA O ÊRRO DE DIREITO - 
( Dig. L. XLI, 4 fr. 2, § 14 ).
Todavia os princípios do Direito Romano, em relação aos- 

incapazes, não podem ser aplicados, em toda a sua exten 
são ao Direito atual, por ser' certo, o nosso, por dispor , 
em matéria de capacidade, que não corre prescrição contra- 
os incapazes de que trata o art. 59 ( Código Civil , art.- 
169, I ). Assim, enquanto subsistir a incapacidade , um - 
bem permanece inusucapível, a respeito da boa fê se fazer- 
sentir não só em relação ao usucapião, como ainda quanto â 
restituição .dos frutos.

CIMBALI manifesta-se no sentido de que, mau grado a igno 
rância da incapacidade da pessoa, sendo nulo o contrato - 
com ela feito, deve o possuidor ser obrigado a restituir - 
ao proprietário os frutos percebidos ( E. CIMBALLI, ob. 
cit. n. 125, p. 279 ).
Entendemos de modo contrário. Protege-se a boa fê. A in

capacidade diz respeito à nulidade do título, mas não pode 
atingir a situação médio tempore, em que o possuidor esta
va convicto de uma conduta moralmente irrepreensível. Não 
há como colocar entressachadas a questão da nulidade com a 
boa fê."
LOPES, Miguel Maria Serpa. Curso de direito civil. Direito 
das coisas, volume VI. Livraria freitas bastos. 1960. pj.44
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do que ignora o vício ou o obstáculo. Toda limitação que se
funde em gradação da culpa é estranha ao sistema jurídico bra- 

9 5sileiro.

95 - MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Parte es
pecial, Tomo X, Direito das coisas; Posse, 2a. edição.
Rio de Janeiro. Editor Borsini.

CRITÉRIOS PROPOSTOS ( ETICO E PSICOLÓGICO ). A boa fé hã- 
de ser apreciada eticamente, ou psicologicamente, confor
me as duas concepções que correspondem, por exemplo, a C. 
G. BRUNS ( DAS WESEN des bona fides, 74 s; Kléinere Sch- 
riften, II, 258; Zur Lehre von der bona fides, Archiv fur 
die civilistische Praxis, 57, 275 s. ) e C. G. VON WACH - 
TER ( Die bona fides, 1 s.). Mas a questão há de ser re - 
solvida como os textos, tanto mais quanto, no Código Ci - 
vil Brasileiro, há o art. 490 que define a posse de boa - 
fé: "Ê de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício , 
ou o obstáculo, que lhe impede a aquisição da coisa ou do 
direito possuído". Se o sistema jurídico brasileiro hou
vesse admitido o critério ético, bastar-lhe-ia para que- 
alguém fòsse possuidor de boa fé que se comportasse hones 
tamente com a costumeira fé que se tem e se há de ter na 
vida de tráfico. Tal critério, que seria o do período 
clássico do direito romano e coincidiria com o eticismo - 
cristão não se coaduna com a precisão com que o art. 485- 
define a posse, nem com o uso da expressão "ignora" que - 
vem nas fontes romanas e serviu à argumentação de C.G.VON 
WACHTER. A má fé é estado de scientia; não há, portanto , 
indagar-se de escusabilidade, ou de inescusabilidade do - 
êrro: ignora-se, ou não se ignora; sabe-se, ou não se sa
be. Não se leve, porém, a extremos a distinção entre as 
duas teorias. O que nos importa é colhermos o conteúdo e- 
xato do art. 490, que só se refere â posse. A boa fé, nou 
tros ramos dos direito, pode ter outros conceitos, e tem. 
Quanto â posse, não: é de boa fé quem, por ter adquirido - 
posse, conhece a causa possessionis e ignora que ela não 
fosse suficiente ã aquisição iusta. Quando há regra jurí
dica que faça ao possuidor receber, tal qual, a posse de 
outrem ( art. 495 ), o caráter da posse ê aquêle que ti - 
nha quando titular a pessoa de que proveio. Noutros siste 
mas jurídicos pode-se procurar o conceito geral da boa fé 
e discutir-se com êle, dando-se a disputa entre os que 
seguem a C.G. BRUNS e os que seguem a C.G. VON WACHTER, - 
como se fòsse mais do que discordância quanto ao rigor do 
critério ( P. BONFANTE, Essenza della bona fides e suo 
rapporto com la teorica dell'errore , Scritti, II, 720 );



Feitas as adaptações ao estudo da boa fé na usucapião são 
pertinentes as ponderações de João Casilo ao dizer que " a admis 
são de erro de direito, com a finalidade de impugnar ato jurídji 
co parece-nos perniciosa para a segurança do próprio ordenamen
to jurídico. Por maiores que sejam as restrições que alguns au
tores façam, admitir o erro de direito como causa da anulabili- 
dade do ato jurídico, sempre há o perigo de que por extensão - 
tal atitude acabe infringindo principio salutar que estã no art. 
39 da Lei de Introdução aos Códigos Civis" No seu estudo sobre- 
o erro como vicio de vontade,conclui: V - O erro só deve ser ad 
initido na medida em que ele seja invocado para impugnar o ato 
jurídico no seu nascimento e tenha em vista o próprio conteúdo-

~ ~ .- Q 4da declaraçao. O que ocorre entao e que houve erro de fato.
Para Pontes de Miranda,a boa fé relacionada com a posse- 

contida no artigo 490 do Código Civil Brasileiro, não admite o 
critério ético ou psicológico em sua apreciaçao. Diz que "A mã 
fé é estado de scientia; não há, portanto, indagar-se da escu- 
sabilidade, ou de inescusabilidade do erro: ignora-se, ou não - 
se ignora; sabe-se, ou não se sabe". Mais adiante,escreve:"é de 
boa fé que, por ter adquirido posse, conhece a causa possessio
nis e ignora que ela não fosse suficiente à aquisição"iusta". 
Para concluir ,"o artigo 490 não aludiu â culpa grave, ou não,

44

94 - CASILO, João. O erro como vicio de vontade. Editora revis
ta dos tribunais. 1982. p. 27.
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Seria mais correto, conforme Lenine Nequete, examinar - 
se o erro de fato e erro de direito eliminam a boa fé, e não - 
proceder a indagação se a mã fé ê proveniente de erro inescusá
vel.

A corrente doutrinária que aceita anão' exclusão da boa fèdo pos 
suidor por erro de fato ou por erro de direito" a questão não é
saber se o erro inescusável induz má fé, mas indagar se ele obs

~ ~ - 9 6ta a usucapiao, nao obstante a boa fe".

96 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. p. 149.

"no direito brasileiro, não. Primeiro, o art. 490 não alu - 
diu á culpa grave, ou não, do que ignora o vício ou o obs
táculo. Toda limitação que se funde em gradação da culpa - 
é estranha ao sistema jurídico brasileiro. Não ê preciso - 
que exista justo título; o que é preciso ê que se creia na 
existência dêle. O que ignora que adquiriu violentamente , 
ou clandestinamente, ou precariamente, crê que adquiriu - 
sem vício, e . g., pela ocupação da coisa adêspota. O que- 
ignora que havia obstáculo â adquisição da posse, isto é, 
crendo que o bem imóvel podia ser alienado, estava de boa 
fé. Aliás, se o possuidor alega que desconhecia a lei, o - 
êrro seria de direito e error iuris non excusat. Não assinv 
se ignorava que o imóvel se achasse dentro dos limites da 
zona inapropriável, porque aí o êrro ê de fato, e error fac 
ti excusat. A distinção que se há de fazer, ê entre êrro- 
invocado para se ter por ignorada a regra jurídica, ou pa 
ra que se escape à sua incidência, e erro quanto a haver - 
todos os elementos necessários e suficientes que concerne- 
à sua deficiência. Mas, aqui, o êrro ê facti, posto que , 
nos velhos doutrinadóres, não se houvesse prestado atenção 
a isso. ( O Supremo Tribunal Federal, a 10 de dezembro de 
1947, R. dos Tribunais , 183, 934, entendeu que, antes do 
Código Civil, tínhamos o critério ético, e passamos, com 
ele, ao critério psicoloõgico. Idem, a 2a. Turma, a 24 de 
setembro de 1948. R. F., 122, 89. Mas tais caracteriza - 
ções, que serviram ás discussões no século passado, estão- 
superadas, máxime diante do art. 490 ):"
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Parte espe 
ciai, Tomo X, Direito das coisas, Posse, 2a. edição, Edi - 
tor Borsi. Rio de Janeiro. 1960.
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saber se o erro inescusável induz má-fé, mas indagar se ele-
~ ~ - 97obsta a usucapiao, não obstante a boa fê."

0 possuidor com justo título çjoza ãa presunção de boa - 
fê, por força do parágrafo único do artigo 490 do Código Civil 
Brasileiro.

Teixeira de Freitas, mais abrangentemente, diz: A boa - 
fê ê a alma do comércio, que não pode subsistir sem ela. A 
boa fé presume-se no possuidor, incumbido ao seu contrário a - 
provada má-fé.98

97 -NEQUETE, Lenine. ob. cit. p.149
98 - FREITAS, Teixeira de. ob. cit. p. 769.

97 -"A rigor, porém, nem o êrro de direito se podem dizer que- 
excluem a boa fé. A inescusabilidade deles, é certo, deve- 
ser reconhecida, pelos fundamentos expostos como excluden-
te da usucapião. Mas é forçoso reconhecer, com BONFANTE e
PASQUALE VOCI, que a boa fé é uma crença, e a crença é . um 
fato que existe independentemente da presença do êrro qual̂  
quer que seja êle. Graças a casos especiais, e por uma es
pecial evolução, é que a escusabilidade veio a constituir- 
um requisito da usucapião, muito embora a sua relação com 
a bona fides seja meramente extrinseca, não orgânica, não- 
se tendo criado, respeito â posse ad usucapionem, uma bona 
fides civil. Assim, a questão não é saber se o êrro inescu 
sável induz má-fé, mas indagar se êle obsta a usucapião, 
não obstante a boa fê. ( BONFANTE, La iusta causa del'usu 
capione, p. 718, cfr. SILVEIRA, ALIPIO, Rep. Enc. do Dir . 
Bras., vol. VI. v9 BOA FÊ; PASQUALE VOCI, Modi di Acquisto 
delia Proprietã. p. 177 ) ."
NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 149.
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A presunção de boa fé em favor do possuidor, estabeleci
da pelo parágrafo referido, é»iuris tantum,"com inversão do ô -

- ~ 99nus da prova, cabendo a quem impugná-la a comprovação da ma-fe.
A boa fé presumida do possuidor é conseqüência do justo 

título por ele comprovado. 1 0 0

O justo título e boa fé precisam ser separados, doutrina 
riamente, porque pode haver justo título sem boa fé, como na - 
compra e venda a"non domino"com a ciência do usucapiente. Have
rá boa fé, sem justo título, quando o possuidor crê ter compra
do o imõvel, mas realmente não o comprou. ^ 0 1

A boa fé deve existir em todo prazo prescricional, esta-
102 - „ „belecidc em lei. Pelo que a ma fe superveniente destroi a

usucapião,103 consonância com o princípio de Direito canônico- 
"mala fides superveniens nocet ".

Esta regra está no artigo 291 do Código Civil Brasileiro. 
A posse de boa fé só perde este caráter no caso e desde o mo
mento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor -

~  IInao ignora que possui indevidamente.

99 - LEITE, Armando Roberto Holanda. Usucapião ordinária e usu 
capião especial, revista dos tribunais. Sao Paulo. 1983 - 
p. 77 BEVILAQUA, Clõvis, ob. cit. p. 174. PEREIRA, Caio_- 
Mãrio da Silva. Instiutições de direito civil, 3a. edição 
Vol. IV, Forense. 1978. p. 140.

100 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. p. 239. -
101 - FREITAS, Teixeira de. ob. cit. p. 239, NEQUETE, Lenine-
102 - BEVILAQUA, Clõvis. ob. cit. 174
103 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. 238.



Astolpho de Rezende observa que a presunção em favor - 
do possuidor com justo título tem por razões " a existência - 
de um fato ou de uma relação capaz por sua natureza de trans
ferir o domínio para o possuidor, dada a posse na conformida
de do título, e a inércia de outros interessados em fazer va
ler os próprios direitos sobre o objeto da posse, que é muito 
verossimil e provável que o possuidor se considere sinceramen 
te o verdadeiro proprietário e esteja, portanto, de bôa fé - 
no exercer a sua posse". Se o título apresenta elementos " - 
que dão para acreditar na ausência da bôa fé, a presunção não 
poderá ter ef f icacia" .

48

103 - REZENDE, Astolpho. A posse e a sua proteção. 19 volume
São Paulo. Saraiva. 1937. p. 403.
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3 JUSTO TÏTULO

3.1 Conceito do Justo Título.

C vocábulo título na usucapião não se refere ao instru - 
mento, mas diz respeito ao fato jurídico latursensu translati- 
vo do domínio. Em sentido genérico, seria, segundo Virgílio de - 
Sã Pereira, "o instrumento público ou particular que afirma um - 
direito ou uma qualidade - título de médico, título de dívida" , 
e em "significação específica o de ato jurídico.

Com a expressão título não concordam Henri at Leõn Mazeu- 
ad et Jean Mazeaud, considerando-a de mã escolha pelo legisla - 
dor francês que a trouxe obtida da noção dos juristas romanos vá 
lida para a • época destes , mas que agora gera con
fusão.

104 - PEREIF.Æ, Virgílio de Sã. " a  palavra título tem uma si
gnificação genérica, e então, ele será todo instrumento - 
público ou particular que afirma um direito ou uma quali
dade - título de médico, título de eleitor, título de dí
vida - e tem uma significação especial e então ele expri
mirá um ato jurídico, isto ê, "um ato lícito tendo por - 
fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar- 
ou extinguir direitos". É nesta significação que ele aqui 
é tomado. Em matéria de prescrição aquisitiva ordinária - 
não basta, entretanto, ter título, é preciso tê-lo justo'.'

105 - "Que signifie cette condition de l'acquisition par juste-
titre , qu'on nomme plus simplement la condition du "juste 
titre"? L'expression est mal choisie, car elle prête à - 
confusion. D'autant plus qu'il n'y a pas dans le Code de- 
définition du "juste titre"; le rédacteurs se sont refé - 
rés à la notion admise à leur ëpoquç, c'est-à-dire à celle 
qui, dégagée par les juristes romains, avait été reprise - 
por Pothier (Prescription, n9 16).
Le "titre" (d'acquisitions) est un acte juridique. Contrai
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Igualmente Ripert Boulanger,em comentário ao artigo 550a 
do Côdigo Civil Francês, explica que "a palavra "título" designa 
não um escrito ( instrumentum ), senão um ato jurídico ( nego 
tium ).106

Título,para Orlando Gomes, também, ê ato jurídico trans- 
lativo do domínio, entendendo que melhor seria dizer título há
bil "para significar o negocio jurídico que habilita qualquer - 
pessoa a tornar-se proprietária de um bem".107

106 - RIPERT, Georges et BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho -
Civil, Segun el trayado de Planion, Tomoi T, Los Derechos 
Reales, La Ley - Buenos Ayres, p."125.
"En el art. 550 la patewa "título" designa no a um escri 
to (instrumentum) sino um acto jurídico (negotium). Por
tanto, poco importa que el possedor tenga o no um título 
escrito. Para que sirva al possedor para adquirir los - 
frutos, el acto jurídico em virtud dei cual posse debe - 
ser translativo de propriedad, es decir capaz de hjâcer- 
adquirir la propriedade. Como ejemplos, pude citarse la 
venta, la donaciõn, el legado, el trueque; esos actos - 
son títulos traslativos porque son maneras de enajénar y 
de adquirir".

107 - -GOMES, Orlando, ob. cit. p. 163

Contrairement à ce que suggère le terme, il ne a àgit - 
donc pas d'un écrit, instrumentum, mais d'une opération 
juridique, negotium. Henri et Le5n Mazeaud et Jean Ma 
zeaud, Leçons de Droit Civil, Tome Deuxième, Obliga i.—  
tions, Théorie Générale, Biens Droit de Propriété et ses 
démembrements, Paris, Éditions Monstchrestien, 1956.
p. 1166.
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Lafayette conceitua o justo título como "justa causa pos
sessionis", ou todo ato jurídico, próprio ém tese para transfe - 
rir o domínio, mas que, em conseqüência de obstáculo ocorrente - 
na hipótese, deixa de produzir o dito efeito.

Para Orlando Gomes, justo título seria o "título hábil" , 
cujo negócio jurídico habilita qualquer pessoa a tornar-se pro - 
prietária de um bem, "mas, a respeito de sua existência, a pro -
priedade não se transfere", dando conseqüência a um "ato transia

~ ~ 109tivo que não produziu efeitos, o título de aquisição ineficaz?
Lacerda de Almeida, diz que "restrita a noção de domínio,

é toda causa hábil em si de transferi-lo".

"Na expressão causa hábil estão com
preendidos os atos jurídicos e os fa 
tos; a definição, pois, não particu
lariza-se a uma ordem de títulos. 
Haimberger, Dir. Rom., § 246, define 
-o: a razão da tomada da posse, por- 
virtude da qual a propriedade seria- 
adquirida, a não ser O impedimento 
que ocorreu."
"A causa possessionis quando tem a 
propriedade de fundamentar a posse - 
pro suo chama-se titulus usucapionis 
diz PUCHTA, Ins., § 239, p. 206. Tí
tulo define Fitting: o fundamento de 
acquisição próprio para conferir o 
dominio, abstração feita do obstácu
lo que ocorreu na hipótese".

108 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. p.234.
109 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 163.
110 - ALMEIDA, Lacerda de. PAULA, Francisco de. Direitos das coi

sas. Rio de Janeiro. SANTOS, J. Ribieiro dos. 1908. p.247.
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3 . 2  Da Justa Causa no Direito Romano.

No direito romano clássico a aquisição a non domino ou - 
por vicio de forma, pela ausência de"mancipatio ou de iure ces- 
sioy dava origem a "iusta causa para transferência da proprieda
de, apesar dos vícios apontados.m

As fontes denominavam as iustae causae, concretas, de -
pro emptore, pro donato, pro dote, pro legado, pro derelicto e
pro suo, porque não as conceituavam abstratamente.H2

a) Pro emptore. Referia-se a compra e venda a non domino 
ou o alienante não tinha capacidade para alienar a coisa, ou a 
transferia sem observar os requisitos l e g a i s .

b) Pro donato. Dizia respeito a doação feita por quem -
não era proprietário, ou não respeitou a forma prevista em lei,

• - 114como no caso da insinuazione exigida no baixo império.

111 - ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano, 3a. edição .
Rio de Janeiro. Forense, 1971. p. 347.

112 - ALVES, José Carlos Moreira, ob. cit. p. 347.
113 - Prof. V. SCIALOJA, Diritc romano. rMbdi de acquisto della

proprietà. Roma. Associazione Universitaria Romana, p.114
114 - Prof. V- SCIALOJA, ob. cit. p. 116
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c) Pro herede. A pessoa, de boa fé, tinha "a crença dé
- 115haver herdado e toma posse da coisa hereditaria", Para Scia

loja, o caso do herdeiro que passava a possuir coisa que não per 
tencia a herança, não pode ser qualificado como título pro here 
de . 1 1 6

d) Pro legato. Ocorria no título de quem recebia lega
do coisa que não pertencia ao "de •cuius" "come pure quando il 
legato é vizioso ( si non iuri legatum reliquatur; 1.9 col. tit}
ou quando o legado fora revogado sem o conhecimento do legata -
• 117rio. x/

e) Pro dote. Verificava-se a aquisição pela usucapião - 
em dote cujo imóvel não estava compreendido no dote porque per 
tencia a terceiro.

f) Pro derelicto. Dava-se a usucapião em favor daque
le que ocupava coisa que suipunha abandonada pelo proprietáricv 
mas o que abandonara a coisa não era seu titular, (v. Scialoja)

g)Pro soluto. A usucapião recaia sobrd a coisa dada em pa 
gamento, sem necessidade de indagação da causa do pagamento.Vt -
Scialojfrj Pro suo. Era titulo genérico. Servia para quem faltava 
qualquer outro título. Se, por exemplo, alguém comprava de um im 
pubere sem "auctoritas tutoris" crendo que comprara de um pübe 
re, não podia alegar o título "pro emntore, porque a venda era - 
nula absolutamente; podia, porém, benefiar-se do título "pro suo'.' 
V. Scialoja.
115 - Prof. V. SCIALOJA, ob. cit. p. 117.
116 - Prof. V. SCIALOJA, ob. cit. p. 119.
117 - Prof. V. SCIALOJA, ob. cit. p. 120.
118 - Prof. V. SCIALOJA, ob. cit. p. 120.
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Ao enumerar estes titules esclarece Manoel Martins Pacheco-
Prates:

"19 Pro donato - quando alguém dã - 
uma coisa alheia Dig. L.41, T.6 , fr. 
1 e 26.
29 Pro emptore - quando alguém com - 
pra de uma pessoa não proprietário - 
ou incapaz de alienar.
39 Pro legato - quando alguém recebe 
um legado ex-vi de uma disposição in 
válida ou quando a coisa não era do 
testador. Dig. L. 41, T., 8 , fr.4, - 
pro leg.
49 Pro dote - quando alguém deu ao - 
marido a título de dote o que lhe - 
não pertencia. Dig. L.41, T. 3.
59 Pro soluto - quando foi dado em 
pagamento a cousa alheia ou não devi. 
da. Di.41, T.9.
69 Pro herede - quando alguém possue 
objetos de uma sucessão, julgando-se 
erradamente herdeiro ,
79 Pro derelicto - quando alguém - 
apreende uma cousa abandonada por - 
quem não era proprietário.
89 Pro suo - Este título, em seus - 
termos genericos, abrange todos os 
casos em que alguém, por motivo piau 
sível, possa crer em que , tomando - 
posse de uma cousa, haja, sobre ela- 
adquirido a propriedade. Dig. L. 41, 
T. 10, ff.l e 2, pro suo '.1 119
Estudos de Direito Civil, Escolas - 
Profissionais do Lyceu Coração de Je 
sus. São Paulo. 2a. edição. 1926 p- 
106."

Para Silvio Meira, no Direito Romano "o justo título refe 
ria-se âs alienações irregulares (uma coisa "mancipi" objeto de - 
simples tradição ou uma venda a non domino), casos em que o ad -

119 - PRATES, Manoel Martins Pacheco, ob. cit. p. 106
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adquirente dispunha de justo título ( justum titulum ) para co
meçar a usucapir. Eram alienações feitas"pro donato" havendo -
doação irregular , Vpro emptore" sendo a venda irregular e -

120"pro dote;" tratando-se de dote .
Já o previa a Ord. L. 3, tit. 40,§ 39 que dispunha: "se - 

entender ajudar da posse por dizer que a possuir por muitos tem
pos com algum título, de que se possa causar prescrição..." e - 
Ord. L. 4, tit. 3, § 1: " E vindo a cousa obrigada a poder do - 
possuidor sem título algum, poder-lhe-hã a demanda ser feita pe
lo credor ate trinta anos cumpridos...

Igualmente, sobre o justo título/,Lobão, Fascic. , Diss. 4. 
§ 37, iti : "Também ê sentimento coimuci > dos D.D. que a citação- 
da L.31, D de usue , com as mais concordantes só procede na pre^
crição de dez ou vinte anos entre presentes e ausentes na qual é

- - «*■ 1 2 2  indispensável com a boa fé o título.
0 artigo 1319 da Consolidação Teixeira de Freitas dispõe- 

que "posse, justo título e boa fé, são os requisitos para a pre£ 
crição aquisitiva". 0 artigo 1320 da Consolidação referida diz - 
que "e justo título todo aquelle, que, conforme o Direito, repu
ta-se hábil para transferência do domínio".

120 - MEIRA, Sílvio, aut. cit. Aquisição da propriedade pelo usu
capião. Artigo publicado na R. Inf. Legislativo. Brasilia,
a 2 2 . m. 88 out/dez. 1985. p.198.

121 - ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. p. 233.
122 - ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. p. 233 e 234.
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Em nota ao artigo 1319 ,Teixeira de Freitas,sobre o justo 
título diz: "melius es non habere titulum,quam ostendere vitio 
sun". Estas palavras justo título, indicam simplesmente o tí
tulo translativo da propriedade ( art. 1320 infra ) . Segundo-
as disposições da lei e não que a propriedade seja efetivamen-

1 0*3te transferida. °

0 artigo 1338 do Projeto de Joaquim Felício dos Santos - 
define: título de proprietário i qualquer modo legítimo de ad
quirir, independentemente do direito do transmitente".

Ao comentar este artigo,o autor do projeto referido exem
plifica como títulos: a compra, e venda, a doação, a troca, en 
tre outros, esclarecendo que não o tem o arrendatário, deposi
tário porque possuem em nome de outrem. Diz que o título do - 
possuidor e independente do direito do transmitente, porque se 
este ê proprietário, o possuidor adquire a propriedade imedia
tamente com a posse, sem ser necessário invocar a prescrição." 
Para ele,a compra e venda a non domino " põe o possuidor em es 
tado de prescrever, cuja posse pela compra gera o título hábil 
para a usucapião, contando-se o prazo a partir da transcrição- 
do título. ( art. 1349 ) *'. 123-A

123 - FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis ci
vis.

123-A - SANTOS, Joaquim Felício dos. Projeto do Código Civil - 
Brasileiro e Comentário. Tomo II, Rio deJaneiro. Laem 
mert . 1986. p. 61.
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3.3 Justo Titulo. Natureza atributiva do domínio.

0 justo título deve ser atributivo da propriedade, como 
na compra e na doação. 0 negócio jurídico necessita ser hábil-

•j_24a transferir o domínio para ser considerado como justo títuloí 
O efeito translativo não está presente em títulos meramente de 
claratórios.

Lenine Nequete relaciona, no direito moderno, como jus
tos títulos: a compra e venda, <.' i'datío in solutumy a permuta , 
a doação, o dote, o legado, a carta de arrematação, a carta de 
adjudicação e a ocupação.^5

12$ - NEQUETE, Lenine, ob. cit, p. 137. Ambrõsio Colin Y. H. Ca- 
pitant. Curso Elemental de Derecho Civil. 2a. ed. Tomo Se
gundo . Tradução em espanhol por Demõtilo de Guem . Madrid 
Preciador. Puerta dei Sol. p. 336. Henri et Leon . Mazeaud 
et Jean Mazeaud, Leçons de Droit Civil Tome Deuxieme - Obri 
gacions Theoria Genêrale Biens. Droit de Proprietê e ses - 
dé membrements. Éditions Montchpestien. Paris. 1956 p.1168. 
Jorãcio E. Cejas Federico Puig Pena. Tratado de Derecho Ci 
vil Espanol.Tono II, Derechos Reales, vol. I, Teoria General- 
de los derechos reales, Editorial Revista derecho privado, 
Madrid, p. 162.
DINIS, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 49 
volume. Direito das Coisas. Saraiva. Saraiva. São Paulo .

- 1981. p. 121. GOMES, Orlando, ob. cit. p. 163, LAFAYETTE -
ob. cit. p. 234. SANTOS. J. M. de Carvalho, ob. cit. p.437 

125- NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 139. LEITE, Armando Roberto - 
Holanda, ob. cit. p. 58.
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Os que não distinguem ò título do instrumento não - 
fazem a separação entre os títulos translativos de domínio e 
dos meramente declaratõrios, erroneamente? enumeram como justo 
título o formal de partilha, a sentença que extingue o condomí 
nio / transação e a sucessão.

Washington de Barros Monteiro arrola como justo título- 
a escritura de compra e venda, o formal de partilha ou uma car 
ta de arrematação.

0 legado e o formal de partilha são mencionados por Ma
t 127ria Helena Dinis; como exemplos de justo título.-

Pedro Nunes, tem o formal de partilha e "a folha de pa
gamento nas ações de divisão como titulos hábeis para a usuca 
pião ordinária". J. E. Carvalho expõe que o formal de partilha 
e o compromisso de compra e venda podem gerar justo título?-^^

126 - MONTEIRO, Washington de Barros, ob. cit. p. 129:
"Do exposto se dá conta que o usucapiente , para invocar
o usucapião ordinário, deve ter título, mais que título-
título justo, hábil á aquisição do domínio, como uma e£ 
critura de compra e venda, um formal de partilha ou uma- 
carta de arrematação, com aparência de legítimo e válida 
Ainda que qualquer desses títulos se ressinta de vício - 
ou irregulariedade, o decurso do tempo, dez entre presen 
tes e quinze entre ausentes, tem a virtude de escoimã-lo 
de seus efeitos, desde que concorram os demais requisi - 
tos do usucapião.

127 - DINÜS , Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro .
49 volume, Direito das Coisas, Saraiva. São Paulo^ 1981.
p. 1 2 1 . _

128 - NUNES, Pedro. Do Usucapião L. Freitas Bastos, 1953. p.30
CARVALHO, J.E. Usucapião, 6a. edição Juruã. Curitiba. - 
p. 42.
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A partilha que põe termo à indivisão não é justo título, por 
que a sentença proferida no processo d.çclara o direito d ■ cada- 
condômino. 0 artigo 631 do Código Civil Brasileiro dã-lhe o e - 
feito meramente declaratõrio, como acentua Lenine Nequete "o tí 
tulo translativo deve ser buscado no ato anterior, que não a 
sucessão, onde proveio a indivisão, e não na sentença que põe - 
fim a esta".129

Na observação de J.M. de Carvalho Santos, a partilha "fei 
ta em inventário não ê justo título" porque não é ato translati 
vo da propriedade.130

A sucessão universal, conforme ensina Renan Falcão de A
zevedo, "não gera justo título, porque o sucessor, obrigatoria
mente continua, ou dá seqüência ã posse do seu antecessor. A 
posse, portanto, permanece a mesma, mudando apenas o seu titu - 
lar". 131

Lafayette só admite a sucessão como justo título "quando 
alguém possue uma coisa pertencente à herança, de que errônea - 
mente se julga herdeiro".132

129 - NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 138. Ambrosio Colin Y Capitan
te, ob. cit. p. 336.

130 - SANTOS, J,M. de Carvalho, ob. cit. p. 439.
131 - AZEVEDO, Renan Falcão. Posse e seus efeitos e proteção. -

2a. edição EDUCS - Revista dos Tribunais. 1987. São Paulo, 
p.117.

132 - LAFAYETTE, ob. cit. p. 236.



A transação, igualmente, não é justo título em virtude -
das concessões mútuas das partes que previnem ou põem termo as
lides, e pelo negócio jurídico declaram ou reconhecem direitos-
(artigos 1.025 e 1.027 do Código Civil Brasileiro.)

A transação por ser declaratõria de direitos não gera o
justo título. Mas se um dos transigentes entrega ao outro bem -
imóvel, sobre o qual o outro transigente não tem pretensão, -
surge um justo título, porque esta disposição equivale a um ato 

1 3 3translativo.
Todavia, Antonio Macedo de Campos, enumera, sem fundamen 

tar, a transação como justo título.

A sentença não ê justo título. Duas pessoas podem dispu
tar o domínio do imóvel, mas este é de terceiro, O vencedor na- 
ação não pode alegar justo título baseado na sentença que lhe - 
reconheceu o domínio frente ao verdadeiro proprietário. A sen - 
tença de adjudicação , entretanto, pode ser justo título, mesmo 
que o imóvel não pertença ao embargado.

Corretamente,entende Lenine Nequete que a transação, a
sentença em Juízo divisório e a sucessão não são justos títulos,

_ - _ 136pois " sao todos meramente declaratórios, e não constitutivos".
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133 - NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 138.
134 - CAMPOS, Antonio Macedo. Teoria e prática da usucapião. Ed_i

ção. Saraiva . 1982. São Paulo, p. 117.
135 - Ambrosio Colin et Henri Capitant , ob. cit. p. 138.
136 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. SANTOS, J,M. Carvalho . ob.cit. -

p.439.
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René Dekkers, no exame do Direito Civil da Belgica^a- 
centua a necessidade de ser título translativo da propriedade-
excluindo dessa espécie a partilha , transaçãoe o julgamento, -

„ „ „ 137porque sao atos declaratorios, de direitos pre-existentes.

0 Civilista colombiano Luiz Efrain Calvete Prada, diz - 
que a transação não gera justo título, mas a este efeito pode- 
chegar se os transigentes dispuserem de bem não incluídos na 
transação.138

137 - DEKKERS, René. Précis de Droit Civil Belge - Tome Premier
Bruxelas. 1954 p. 658. ..

138 - PRADA, Luiz Efrain Calvete. La posesion . 1964. Impreta -
dei Departamento Bucaramanga . Colombio República de Co - 
lombia ~Universidad Javeriam Faculdad de Ciências economi- 
cas Y jurídicas, p. 46.
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3.4 Compra e Venda "a non domino" .

0 negócio jurídico de compra e venda para obrigar a - 
transferência do domínio exige do transmitente, entre outros- 
pressupostos, a legitimidade, istoé,deve ser titular do imóvel 
que aliena a outra pessoa.

Faltando esta legitimidade ocorre a compra e venda "a - 
no domino". Para Darcy Bessone " Entende-se por justo título - 
o fato gerador de direito hábil, em princípio, para transmitir 
o domínio • Aparentemente; é um fato perfeito, mas contém ví - 
cios que só mais tarde vêm a revelar-se. Figura-se o exemplo - 
de uma pessoa que compra a non domino e receba a escritura, per 
feitamente formalizada. G título é, aparentemente, hábil .
Só mais tarde, apura-se que o transmitente não era dono da cojl

sa que alienou. O justo título é justo, em sua aparência.

Sílvio Rodrigues limita seu conceito de justo título -
i t , 3apenas à hipótese de compra e venda a non domino, considerando 

"ser o possuidor portador de documento capaz de transferir-lhe 
o domínio, se proviesse do verdadeiro d o n o " .-*-40

139 - BESSONE, Darcy. Direito Reais. p. 172
140 - RODRIGUES, Sxlvio . Direitp Civil. Direito das Coisas. -

volume v. 4a. edição Saraiva. 1972 p. 105.
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0 adquirente ao comprar de quem não ê proprietário te
rá no negócio jurídico realizado um justo título, que abstrata-» 
mente,e hábil para transferência do d o m í n i o .141

Orlando Gomes ao analisar esta espécie de título ensi
na:

"Quem adquire um bem de quem - 
não é proprietário realiza nego 
cio ineficaz. Ninguém pode trans 
ferir mais direito do que tem . 
Conseqüentemente, quem não é - 
proprietário não pode transmi - 
tir propriedade. Mas se o adqui^ 
rente está na convicção de que- 
trata com o dono da coisa, o tí 
tulo que serve de causa á aqui
sição serve como elemènto para- 
que realmente adquira o bem me
diante usucapião ordinário. Ex_i 
ge a lei, apenas, que esse títu 
lo seja adequado ã transferên
cia; justo é, que tenha virtude 
de justificá-lo, enfim, que a 
possibilitasse, se emanado do 
proprietário genuino, Mas, para 
que sirva a esse fim, o defeito 
há de consistir unicamente na - 
falta de qualidade do transmi - 
tente. Se a ineficácia resulta- 
de outra causa de nulidade, não. 
pode haver usucapião ordinária.

Pondera, o mesmo civilista, que negocio feito por ins
trumento particular pode configurar justo título, mesmo quan
do exigida a escritura pública, afirmando "que a ninguém e

141 - BRANCA, GIUSEPPE. Instituzione di diritto Privado. 4a. e 
dizione - Zanichelli e diretore. Bologna, 1958. p. 226. 
"conceitua a compra e venda a non domino como título "vá 
lido e abstratamente idôneo a transferência da proprie
dade . "

»142 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 164.
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lícito ignorar a lei, mas o erro de direito, como o erro de - 
fato, devem ser considerados em pé de igualdade, porque, afi
nal se convertem numa questão de boa fé". 143

M. Coelho da Rocha focalisa apenas a compra e venda "a
f f

non domino, como justo título, pela qual não há transferência 
da propriedade mas põe "o possuidor no estado de prescrever - 
cuja posse do comprador em virtude da compra ê hábil para a -
prescrição.144

Henri Léon Mazeaud et Jean Mazeaud, dizem que o defei
to está na qualidade do vendedor, porque não tinha a proprie
dade, e não podia transferir mais direito que tinha, "nemo - 
plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" e con
clui :

"Voila le domaMenormal de l'u- 
sucapion décennale: c'est -
pour um tel acquéreur, lorsque' 
il est de bonne foi, c'est-a-di_ 
re lorsqu'il a cru traiter avec 
le véritable propriétaire,que - 
le législateur entend abréger - 
le délai de l'usucapion". ^

SanTiago Dantas observa que "o título como requisito - 
do usucapião ordinário, é um título capaz de transferir a pro 
priedade e que verdadeiramente a transferiria se tivesse ema
nado do proprietário ou não contivesse tal vício."

143 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 164.
144 - ROCHA, M. Coelho. Instituições de direito civil português

Livraria Clássica Editora, A. M. Teixeira Com. Ltda.1907 
Lisboa, p. 371.

144-a- Autor, ob. cit.
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Alípio Silveira ressalta que o maior número de casos - 

da usucapião, tem por base a aquisição a "non domino". Diz - 
que esta aquisição ê nula porque " o objeto dessa transmissão 
- tornar proprietário o adquirente a "non domino" - ê juridi

camente impossível, nos termos do art. 145. n. II do Código Ci 
vil. Ainda ê nula tal transmissão, porque a lei considera nu
lo todo ato jurídico a que negar efeito ( Código Civil, art. - 
145, n. V. 2a. parte ), e a transmissão " a non domino" não - 
produz o efeito específico, o legítimo proprietário poderá rei 
vindicar o imóvel do possuidor com justo título, e o referido-

_  _  „ 144possuidor so podera adquiri-lo mediante usucapiao .
Não prevalece na doutrina e jurisprudência esse entendj. 

mento. A compra e venda " a non domino", constitui justo títu
lo para a usucapião ordinária.
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145 - DANTAS, San Tiago, Programa de direito civil, III, Edito
ra Rio. Rio de Janeiro, 1979. p. 230, e acrescenta : 
"Justo título é o fundamento do direito ( justa causa- 
possessionis); é o ato jurídico apto para transmitir o 
domínio , mas, na hipótese , em conseqüência do obstã- 
culo' ocorrente, por conter vício intrínseco, torna- se 
incapaz de transferir efetivamente o direito. Quer di
zer que o título, como requisito do usucapião ordinã - 
rio, é um título capaz de transferir a propriedade e - 
que verdadeiramente a transferiria se tivesse emanado- 
do proprietário ou não contivesse tal vício. E a pres
crição é precisamente chamada para desfazer a dificul
dade e operar a transmissão. Pode o obstáculo provir , 
ou de não ser o transmitente senhor da coisa ( a non - 
domino ) , ou de não ter o alienante poder legal de al_i 
enã-lo, ou de haver erro no modo de aquisição".

146 - SILVEIRA, Alípio. Justo título e boa fé no usucapião de-
imóveis. Publicaçao na Revista dos Tribunais 209/493.



Pontes de Miranda dã o exemplo da venda feita pelo do
mino, com justo título que tranájeriu o domínio " e.g. não ha

147via morrido, como se supunha, a múlher do outorgante".

147 - MIRANDA, Pontes, ob. cit. Tommo XI. p. 143.
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3.5 0 Registro e o justo titulo.

Controvérsia maior entre os doutrinadores e os tribu - 
nais é a respeito da necessidade, ou não, do registro do títu 
lo para determinar a existência do justo titulo. A matéria me 
rece estudo no Direito brasileiro em razão do artigo 530, in
ciso I, do nosso Código Civil, dispor que para operar a aqui
sição de imóvel, há que registrar o título no Registro de Imó 
veis respectivo.

Washingtom de Barros Monteiro entende que se o título- 
não estiver transcrito, não serve para a usucapião ordinária, 
ao ensinar que " o terceiro requisito é o justo título, o fun 
damento do direito. Com relação ao domínio, vem a ser o negó
cio jurídico pelo qual se adquire ou se transfere a proprieda 
de. Exige a lei que o título seja justo, isto é, se ache for
malizado e devidamente transcrito, "causa habilis ad dominium

.. 148transferendun.", na frase vigorosa de Voecio .
Lacerda de'Almeida e os autores abaixo indicados, tam

bém, consideram que o título não transcrito, não determina a
~  ~  „  149aquisiçao pela usucapiao ordinaria.

148 - MCNTEIRO, Washington de Barros, ob. cit. p. 128.
149 - ALMEIDA, Lacerda, ob. cit. p. 249, -GÜIKARÃES, Octãvio

Moreira, ob. cit. p. 82: LEVENHAGEN, Antonio José - 
de Souza, ob. cit. p. 97, CAMPOS, Antonio Macedo. -* 
Teoria e Prática do Usucapião. São Paulo. 1982.p. - 
117. SILVEIRA, Alipio, ob. cit. p. 492.
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A falta da transcrição, na argumentação de Tupinambã - 
Miguel Castro Nascimento, resultaria na má fé do usucapien r 
te . 1 50

150 - Autor cit. Usucapião comum e especial. Aide Editora -
5a. ed. 1948. p. 98. Acrescenta que: o problema, po - 
rém, persiste. Há, ou não, necessidade de transcrição 
do titulo na circunscrição imobiliária competente, pa 
zaque se o tenha como justo? Preliminarmente, tem que 
se notar que, no ordenamento jurídico nacional, o ne
gócio jurídico, embora contendo acordo sobre transmis^ 
são, não transmite direito real sobre imóvel. A regra 
está no artigo 676 do Código Civil: " Os direitos - 
reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por a 
to entre vivos só se adquirem depois da transcrição- 
ouda inscrição , no registro de imóveis". Assim, títu 
lo com vicio mas não registrado não,contém a potência 
lidade de transferir. Porém, se o registro for efetua 
do, ele contêm a possibilidade de transferir e só não 
se tornará eficaz por causa da irregularidade. Sem re 
gistro, há simples direito pessoal, sem publicidade,- 
sem eficácia"erga omnes? E mais: conforme se verifica 
rã adiante, há exigência da boa-fé para o usucapião - 

^ordinário.. E ê o registro imobiliário que concede e o 
ferece ao usucapiente a boa-fê sobre a inexitência do 
vício. Não havendo a transcrição, não se pode concluir 
que o interessado está de boa-fê, ignorando a irregu
laridade. Quando o artigo 490, parágrafo único, do Cõ 
digo Civil, afirma que " o possuidor com justo título- 
tem por si a presunção de boa-fé", é porque aceita - 
que todas as circunstâncias que envolvem o título qua 
lificam-no como eficaz e, entre tais circunstâncias , 
necessariamente está o registro imobiliário que o adnii 
tiu correto e vãlio. Em uma antiga decisão, datada de
6 de julho de 1948, sendo relator o Ministro OROZIMBO 
NONATO, foi dito por unanimidade, no Recurso Extraoidi 
rio n9 8.952, pela 2a. Turma do Supremo Tribunal Fede 
ral, que "justo título ê, exatamente, uma das condi - 
ções de usucapião ordinário e para que o instrumento- 
como tal se categorize, mister se faz seja lavrado oom 
as formalidades substanciais e se ache transcrito..." 
(Diário da Justiça da União, de 13.1.50,p.216). Em a - 
resto de 17 de outubro de 1975, a la.Turma do Pretó - 
rio Excelso, sem discrepância de votos, no Recurso Ex 
traordinãrio n9 78.881, sendo relator o Ministro ANTO 
•NIO NEDER, decidiu que "não constitui justo título o 
não transcrito ( Revista Trimestral de Jurisprudência 
vol. 76, p. 566.
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0 título deve ser justo para CLÕVIS BEVILAQUA "segun
do as formas do direito. Entre essas formas está a transcrição 
a respeito dos atos declarados nos artigos 531 e 532." Acom - 
panha-o vários cilistas pátrios ao concordarem que nã neces- 
sidadede registro do título para sua integração comcP justo -

151 - GARCIA Lysipo. Cõdiqo Civil. O Registro de Immõveis. -
Volume I. A Transcrição. Livraria Francisco Alves. - 
Sãò Pãulò. 19:22. p. 248. BEVILAQUA, Clõvis. Cõdigo - 
Civil Comentado, Volume III. Livraria Francisco Al - 
ves. 1955. p. 77. Direito das Coisas. Editora Rio 
Rio de Janeiro. 1976. p. 175. ALMEIDA, Francisco de 
Paula Lacerda, Direito das Cousas. Rio de Janeiro. - 
J. Ribeiro dos Santos. 1908. p. 249. SANTOS, J.M. .- 
Direito das Coisas. Volume VII. 6a. ed. Livraria 
Freitas Bastos S.A. Rio de Janeiro, p. 438.CAMPOS, - 
Antonio de Macedo. Teoria e prática do usucapião. 
1983. São P aulo. p.118, onde diz "Assim o usucapião 
ordinário não sõ se exclui com a existência de títu
lo, como se exige, o transcrito, sem o que não se 
trata de justo título, de instrumento poderoso, em - 
princípio, a transferir o domínio." (S.T.F. 29,11-11 
-1947, Orozimbo Nonato. A.J.86:213, Idem R.F.122 - 
166. Idem R.F. 175/220; RT.175/525; 130/227;78/112;- 
60/461: 186/191; 187/128; 6 0/500EEVENHAGEM, Antonio 
José S. Posse. Possessõria e Usucapião. 2a. ed. A - 
tias. 1981. p. 97. GUIMARAES Otávio Moreia. Da Posse 
e seus efeitos. 2a. ed. Saraiva. São Paulo. 1953. -
p . 82.



Lourenço Mário Prunes aponta acórdãos antigos que pe 
dem a transcrição do título para torná-lo suporte à usucapião 
ordinária ; Rev. Jur. 8/173; 9/130; Arq. Jud. 86/213; Arq. - 
For. 10/247.152

A Melchiades Picanço parece desnecessário o registro-
para configuração do justo título, porque o código civil , -
na usucapião,dispõe " que o domínio será adquirido, verifica
das as condições nele estabelecidas", e que o artigo 530 do

- ~ ~ 152mesmo código "coloca a usucapiao como modo de aquisiçao".
Henri, Leõn Mazeud et Jean Mazeuaud esclarecem que - 

" a transcrição não é condição da usucapião abreviada"e exem 
plificam que pode existir justo título na compra e venda a - 
non domino, no Direito francês, no caso de um comprador, negli 
gente, què não transcreve seu título, e em seguida o mesmo- 
vendedor aliena o imóvel a um segundo e este transcreve o tí 
tulo aquisitivo. Se o primeiro esteve na posse durante dez- 
anos, a Corte de Cassação decidiu que este deve prevalecer - 
contra o segundo". Consideramefeta hipótese como "caso excep
cional onde o justo título permite o usucapião decenal é -

- 153emanado do verdadeiro proprietário'.'
LAFAYETTE limita a exigência do registro do título - 

para operar efeitos contra hipoteca inscrita incidente sobre 
o imóvel usucapiendo.
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152 - Auter cit. Usucapião de Imóveis. Sugestões Literárias
São Paulo. p. 185 a 187.

152 - Autor cit. O Direito das Cousas, la. ed. Com. Nac. Ar
tes Gráficas. Rio. 1926. p. 92.

153 - Autores é ob. citados, p. 1170.
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Fundamenta esta exigência Roberto De Ruggiero "para - 
que se dê legalmente a conhecer a todos que houve uma aquisi_
ção, posto que viciada/ e que o decurso do tempo pode tornar

- 154-se perfeito e inatacavel.
Caio Mãrio da Silva Pereira ao manifestar sua diver

gência doutrina " tem-se referido que o título justo deve - 
revestir as formalidades externas e estar transcrito no re - 
gistro imobiliário. Mas não nos parece se possa levar ao ex
tremo a exigência, pois se destina o instituto do usucapião- 
precisamente a consolidar "tractu temporis " a aquisição fun
dada em título que apenas em tese era hábil a gerar a aquisi
~ „ 155. çao .

Entende Pontes de Miranda que " é absurdo exigir-se pa 
ra a usucapião título justo transcrito e boa fé: b) se tem- 
confundido, na maioria dos acórdãos, plano de existência e - 
plano da eficácia, - o que se exige é o"titulus habilis ad - 
dominium transferendum" e não o título que haja transferido- 
( se transferiu, tollitur quaestio ); c) uma coisa é idonei
dade a transferir e outra a transferência, de modo que o pos 
suidor que tem título hábil a transferir, isto é, que pode -
ser registrado, tem título hábil, justo título, título de a-

156cor do com a lei, legítimo'.'
Julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Pau

lo, referidos por Pontes de Miranda, aceitaram como justo tí 
ld: a) procuração em causa própria, sem falar-se em transcri 
ção que tivesse transferido o domínio e b) o auto de arrema
tação-; Menciona , mais, acórdão do Supremo Tribunal que não-

1BG - RUGIERO, Roberto, ob. cit. p. 390
155 - PEREIRA, Caio Mario da Silva. Ob. cit. p.129.
156 - MIRANDA, Pontes, ob. cit. p.143.



aceitou a escritura pública sem as formalidades legais como -.
+ 157justo título, por faltar-lhe a assinatura do transmitente.
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157 - MIRANDA, ob. cit. p. 144.
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3 .6 Nulidade do Titulo.

A doutrina conceitua o justo título como hábil a trans
ferir o domínio, mas contém vício ou irregularidade na sua -
formação. 0 obstáculo não abrange, entretanto a nulidade abso
luta, pois "se o ato é nulo de pleno direito, a aquisição só
se verifica, em princípio, mediante usucapião extraordinária',1

,15.8no parecer de Orlando Gomes.

O vicio não pode ser de forma "nem constituir nulidade
absoluta ", no ensinamento de Washington de Barros Monteiro ,
Maria Helena Dinis, Lenine Nequete e Armando Roberto Holanda- 

159Leite.

Se a irregularidade do título é internamente, seria vá
lido segundo J.M. de Carvalho Santos, porque "ele ê válido - 
quando passado, com as formalidades legais externas substan - 
ciais. Se se deu omissão, não de formalidades externas, mas 
internas, como, por exemplo, se o alienante era incapaz, a -

158 - GCMES, Orlando, ob, cit. p. 164.
159 ~ Autor citado, ob. cit. p. 130., DINIS, Maria Helena, ob.

cit. p. 121. NEQUETE, Lenine. ob. cit. p. 138. LEITE, 
Armando Roberto Holanda, ob. cit. p. 58.
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questão se reduz à apreciação de boa-fé ou de má-fé.(Cfr., -
V7MPRÊ, cit. § 43; LAFAIETE, obr. cit; LACERDA, cit.§,41) i& 0

Esse aspecto é bem estudado por Lafayette ao explicar- 
que se a ignorância é sobre o estado da capacidade do transmit 
tente, erro de fato, apesar da nulidade, o título favorece o

160 - SANTOS, J.M. de Carvalho, ob. cit. p. 438.
'Acrescenta: "deduz-se daí que se a escritura, por exem 
pio, não tem defeito de forma, mas apenas apresenta a 
omissão das formas hebitantes necessárias, como a au
torização paterna, marital, a uxoria ou a do tutor, - 
para que se complete a capacidade do agente, tal es - 
critura nem por isso deixa de ser um justo título in 
trínseco, capaz de impedir a transferência efetiva do 
domínio, mas, na aparência, embora a fata existente , 
continuaria a ser um título hábil per se, ou seja não 
fosse o vício, a transferir a propriedade. Juntamente 
o justo título tal como ê conceituado na doutrina. - 
Por isso mesmo ensinam os mestres que as nulidades re 
lativas não impedem o titulo se ser justo (BAüDRY TEjE 
SELER, cit., n9 669), sõ impedindo que como tal sejam 
considerados aqueles títulos nulos de pleno direito - 
por defeito de forma ( Cfr. PLANIOL, tit., p. 489; -
LAFAIETE, cit.).
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usucapiente. 0 mesmo não ocorre se o usucapiente "ignorava - 
que o menor é por direito incapaz".

Para Lafayette, "o justo titulo deve ser:

"a) Válido, isto é, passado com 
as formalidades externas subs - 
tanciais. Há grande controvérsia 
acerca deste requisito. É fora- 
de dúvida que o título deve re
vestir as formalidades legais - 
externas: assim se o objeto doa 
do excede em valor à taxa da lei 
e a doação não é insinuada, dei 
xa ela de constituir justo títu 
lo para a prescrição. D. Port.- 
P. I., art. 1340. C.C. fr. art. 
2.267; MOULON, 3,20, n9 1938.
Se a nulidade provém, não da o
missão de formalidades exter - 
nas, mas de vício interno, como 
da incapacidade do transmitente, 
a questão se resolve em uma - 
questão de boá ou má fé. Se por 
exemplo o adquirente ignorava o 
estado de incapacidade do trans 
mitente ( igonorantia facti ),a 
prescrição se consuma, não obs- ■ 
tante a nulidade. Se ao contrá
rio, o possuidor sabia que o - 
transmitente era menor, mas -

. ignorava que o menor é por direi_ 
to incapaz ( ignorânciaduris ) , 
neste caso a nulidade embaraça- 
prescrição. A ignorância do fa
to produz a boa fé: a ignorância 
do direito nao, porque ninguém- 
se presume ignorar a lei. Fr. - 
67, D. de Jur. dot. 23.3; fr.13 
§ 19 D. de usuca. 41,3; fr.2, §
§ 15 e 16 D. pro empore. Dig. - 
Port., p. I, art. 1.343, Zacr.,
§ 217 , not. 7 i ü

161 - PEREIRA, Lafayette Rodrigues, ob. cit. p. 234.
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0 Código Civil Brasileiro, no artigo 145 e seus inci - 
soS|dispõe que o ato jurídico é nulo: I - quando praticado - 
por pessoa absolutamente incapaz ( art, 59 ); II - quando - 
for ilícito, ou impossível, o seu objeto; III - quando não
revestir a forma prescrita em lei ( arts. 82 e 130 ); IV - -
quando for preterida alguma solenidade que a lei considere e£ 
sencial para a sua validade; V - quando a lei taxativamente- 
o declarar nulo ou lhe negar efeito.

O artigo 4.012 do Código Civil argentino expresmente - 
prevê que "el titulo nulo por defecto de forma, no puede ser
vir de base para la prescripciõn".

Colin Y Captan fundamentam a inadmissão do título nulo 
para a usucapião breve, com base no artigo 2.267 do Código ci 
vil francês que dispõe: "o título nulo por defeito de forma -
não pode servir de base para a prescrição de dez e de vinte -
anos", exemplificando como a não obediência de forma determi
nada na lei em doação ou t e s t a m e n t o . ^ 2

Para Armando Roberto Holanda Leitet"o título nulo não
produz efeito jurídico , sendo inválido para municiar pedido-

X6 3de prescrição positiva. Com o mesmo entendimento Tubi-

162 - COLIN Y CPTAN, ob. cit. p. igualmente no direito italian
" O titulo nao pode ter nulidade absoluta para a usu 
capiâo decenal. FERRANTI, II libro della proprietà. - 
p. 702.

163 - Autor e ob. cit. p. 58.
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Tupinambã Miguel de Nascimento, que o tem coroo imprestável pa
ra a usucapião ordinária.164

Para Pontes de Miranda, "se o título é nulo, não se - 
pode pensar em usucapião breve. Se é nulo o título, não é - 
justo."165

164 - Autor e ob. cit. p. 95.
"O título, enquanto nulo repele a qualificação de jus
to e, por isso, imprestável para a prescrição aquisiti
va ordinária. A nulidade do ato, como se sabe, é ale - 
gãvel a qualquer momento e deve ser pronunciada, até - 
de ofício, pelo Juiz, não podendo, ser suprida ainda - 
que as partes interessadas requeiram. 0 ato nulo é ju
ridicamente ineficaz, não se justificando, por isso , 
qualificá-lo de justo".

165 - MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado , Parte - 
especial, Tomo XI, 2a. ediçao, Borsoi. Rio de Janeiro .
P* 140: - - „"Quanto á propriedade mobiliária, o art. 622 , parágra
fo único, foi explicito em dizer que não transfere o do 
mínio a tradição quando tiver por título ato nulo: se e 
anulãvel, dá-se a transferência. Se nulo, com ele a tra 
dição não transfere o domínio, nem basta ele à usuca — 
pião breve ( art. 618 ) . Quanto à propriedade imobiliá
ria, ao título nulo nega-se registro e, sem o registro- 
não pode produzir o efeito que se lhe espera segundo o 
art. 551. Se , a despeito da nulidade, foi registrado : 
a questão se desloca: se a transcrição fez o registado- 
adquirir o domínio, não há pensar-se em usucapião pelo- 
que é dono; se não teve tal eficácia, não Jhá a conside
rar-se mais que o título em si, que é nulo. Aqui, não - 
cabe discutir se as nulidades cuja decretação depende - 
de sentença ( e. g. , nulidade da escritura pública ) -
hão se ser tratadas como as outras".
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Se o titulo tiver vício que o torna anulável, pode, - 
entretanto, gerar título hábil a transferir o domínio, como - 
requisito da usucapião ordinária.

Todavia , no Direito Brasileiro, a ação para anular ne 
gõcio jurídico eivado de anulabilidade, ê de 4 anos, e o pra
zo da prescrição ordinária ê de 10 entre presentes e 15 entre 
ausentes. Assim, a usucapiaõ.. quando for solicitada já per - 
deu seu objeto nesta hipótese, porque o negócio jurídico já -
foi convalidado pelo decurso do prazo prescricional em favor- 

16 7do vendedor.

Em face de título anulável não há que se falar em usu
capião para consolidar a propriedade no patrimônio do adqui - 
rente, porque o vício pode ser sanado pelo decurso do prazo - 
de quatro anos.

166 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 162. Luiz Edison Fachin, ob.
cit. p. 71. ..

167 - GUIMARÃES, Octávio Moreira. Da posse e seus efeitos.2a .
edição. São Paulo. Saraiva. 1953. p. 83, argumenta:
"se anulável, não influirá na usucapião, seu prazo de 
prescrição é de quatro anos. Se incapaz, a prescrição- 
extintiva somente começa a correr do dia em que o pre
judicado atingir a maioridade ou se emancipar (art. 
178,9,V). Sendo anulável o ato, sua invalidade relati
va e sanãvel. E a validação pode ocorrer ou da lei, co 

mo no caso de prescrição, ou da vontade do prejudicado. 
Sanada a nulidade dentro do prazo legal já não carece
rá o possuidor de utilizar do usucapião que se consuma 
ria mais tarde no prazo mínimo de dez anos".
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Igualmente para Pontes de Miranda " o título anulã
vel não obsta â usucapião breve".

"ê título eficaz, posto que des: 
constituível,. Enquanto não se - 
lhe decreta a anulação, produz- 
efeitos; não se explicaria que- 
não bastasse como iusta causa - 
usucapionis. Ao fim do prazo, o 
possuidor de boa fê adquire a- 
propriedade, porque tem o títu
lo. Se, antes de se completar o 
prazo, advêm a anulação do títu 
lo, o possuidor sofre as conse
qüências de tal desconstituição 
"ex-tunc". Quase sempre, a pre
tensão à anulação prescreve an
tes de se completar o prazo da- 
usucapião". 168

168 - MIRANDA, Pontes de. ob. cit.p.141.
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3.7 O Justo Título deve ser real.

A simples crença ou a boa fé do adquirente não supre a 
inexistência do negõcio translativo do domínio. Deve o título 
ser real, Não ê admitido no direito brasileiro o título puta
tivo. 169

No dizer de Colin Y Capitando título putativo "sõ exis[ 
te na mente do possuidor ( putare - pensar )", exemplificando 
a hipõtese do possuidor que recebe um bem em legado, ingres - 
sando na posse, ignorando que posteriormente houve revogação- 
do testamento, e outra hipõtese de compra pela qual o possui
dor crê que o mandatário comprara o imóvel por êle solicita -
do.170

Como acentua Pontes de Miranda "não o título putativo, ,, 
mesmo que se creia. O Código Civil exige o título existente , 
que não haja transferido, não lhe basta o título "in extima - 
tione".171

Ao analisar o justo título,conclui Lenine Nequete: "se 
é certo que o título nulo não pode servir de base à prescri - 
ção, com muito mais razão o título inexistente.172

169 - GCMES, Orlando, ob. cit. p. 165.
170 - Ambrosio Colin Y. H. Capitant. Curso elemental dei Dere

cho Civil, segunda edition. Tomo Segundo Volume, Tra- 
duciõn de La última ediciõn francesa por la Revista Gene
ral de Legislacion y Jurisprudência com notas scbre el derecho - 
civil Espanol por Demofilo de Guem, Seguna ediciõn revisada por- 
Juan Ossorio Marales. Madrid. Instituto Editorial Reus- Preciados,

172 - NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 142.
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A doutrina em nosso direito anterior aceitava determi
nados casos o título putativo, como equivalente ao real, quan 
do: "a crença na sua existência vinha fundada em erro escusá- 
vel", quando o mandante crê erradamente que o mandatário com
prou o imóvel por ele pretendido, ou no exemplo do legatário, 
por erro escusãvel, acredita titular do bem, objeto do legado, 
mas o testamento foi revogado por outro. 'J

O título deve ser certo em relação a coisa determinada 
com suas características e confrontações, com o imóvel devida 
mente descrito pormenorizadamente.

O título que não for translativo do domínio seria puta 
tivo, na posição adotada por Tupinambá Miguel Castro do Nas
cimento, porque "o título como já se anotou, deve ter a poten 
cialidade de transferir o direito real, inobstante não tenha- 
eficazmente transladado. Esta observação afasta como justo tí 
tulo, o título putativo. Duas são as situações: ou há o títu
lo potencialmente eficaz no plano material ou inexiste, embo
ra se possa pensar que o adquiriu. A segunda situação não con 
têm qualquer possibilidade de transferir o direito real e, - 
por isso, ineficaz, para os efeitos de usucapião ordinária. - 
Justo título é título hábil que materialmente existe e que, - 
objetivamente, teria condições de transferir o domínio ou o - 
direito real de que se trata. Mas o título putativo é diferen

173 - NEQUETE, Lenine, ob. cit. p. 143. No mesmo sentido J.
M. de CARVALHO SANTOS:" O título deve ser também cer
to e real, não bastando que seja presumido, ou supos
to, embora se desculpe, em certas circunstâncias, o - 
erro de fato acerca de sua existência, como se o aquî  
rente encarregou um mandatário de comprar o objeto, e 
erradamente crê que este executou a ordem (VAMPRÉ; - 
CIT:; § 43; LACERDA, cit. § 41).
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te: ou não existe, embora se pense aue exista, ou existe e -
- ~ 174e eficaz mas nao tem força de transmitir."

0 títuio sujeito a condição suspensiva sõ existirá -
como justo título apôs a verificação da condição prevista no

- * 175 ~negocio jurídico. Se a condição for resolutiva, o justo-
título terá seus efeitos desde a sua formação, porém uma vez 
verificada aquela, antes de decorrido o prazo da usucapião,- 
deixa de existir aquele.

Não pode ser substituído o título por outro no prazo- 
da usucapião, para o efeito de ser somado o prazo do primei
ro título com o segundo, porque o comportamento do possuidor 
revela sua mã fe, contrariando a norma que exige a perma -
nência da boa fé durante o prazo previsto em lei, conforme -

17 6ensina Lenine Nequete.

174 - Autor cit. Usucapião comum e especial. Aide Editora.
5a. ed. 1981.p . 96.

175 - MIRANDA, Pontes, Tratado de Direito Privado. Tomo -
XI. Edição Borsoi. Rio de Janeiro, p.141

176 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. p. 143, onde esclarece: Se
rã necessário que o título , pelo qual se começou- 
a prescrever, continue o mesmo durante toto o pra
zo da usucapião? Em outros termos, é possível sub£ 
tituir-se um título por outro a somar-se o tempo - 
de posse decorrido com ambos? - Tudo se resume nu
ma questão de boa-fê. No direito francês, exigida- 
a boa-fê somente no começo da prescrição, isto é , 
na conclusão do título, o problema nao oferece dú
vida: nenhum obstáculo advém da substituição de um 
título por outro. Em nosso direito, porém, tanto - 
anterior como no atual, exigindo-se a persistência 
do requisito durante todo o curso da prescrição,- 
quase sempre a substituição fará com que transpare 
ça a mã fé do primeiro título, inutilizando-o. Muî  
embora o direito português não exiga, como o fran
cês, a boa-fé senão no começo da prescrição, arro 
la LUIZ DA CUNHA GCNCALVES o requisito da identida 
de como integrante do justo título ( Princípios de 
Dir. Civil Luso Brasileiro, n.180).



0 justo título não ê requisito independente da boa - 
177 tfé. Ê possível o usucapiente ter justo título por com

pra e venda a non domino, porém não ignorar a apontada fa_l
ta de legitimidade do transmitente. Mas pode o título não -

- 178ser translativo e o suposto adquirente estar de boa fé.
Por isso mesmo, Nelson Luiz Pinto pensa como os fran

ceses ao escrever que " o conhecimento de vícios no próprio
título aquisitivo não elide a boa- fé do possuidor. 0 que -
se exige ê a ignorância de vícios referentes ao título do-
transmitente, ou seja, a crença de que se adquiriu, ainda -
que imperfeitamente, do real proprietário, ou de quem era o

179verdadeiro titular do direito.
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177 - PINTO, Nelson Luiz, Ação de Usucapião, Revista dos Tri
bunais Ltda., São Paulo. 1987. p. 128 _

178 - GOMES, Orlando, ob. cit. p. 164, diz "contudo,nao deve-
confundir justo título com boa-fê. A idéia de que se 
requer justo título porque se exige a boa fé o elimi
naria como um dos requisitos da usucapião ordinária . 
Entretanto, proclama a maioria dos escritores que o 
título deve ser certo e real, Se há boa fé sem justo- 
título, ã usucapião ordinária não pode ser invocada. 
Nestas condições, o chamado título putativo não a juŝ  
tifica. Não basta, pois, que o adquirente tenha a con 
vicção de que adquiriu mediante justo título. É preci 
so que o título tenha existencia real. Do contrário - 
esse elemento seria absorvido pelo de boa fê.fl

179 - Autor e ob. cit. p. 128.
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0 artigo 518 do Código Civil Português, anterior jã 
dispunha que o justo título era independente do direito do - 
transmitente:

"ê posse titulada a que se fun
da em justo título; e diz-se jus
to título qualquer modo legíti
mo de adquirir, independentemen 
te do direito do transmitente."

Pinto Loureiro e Mãrio de Almeida, em exegese a este
ar tigo, indicam o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de - 
Portugal: "A posse, para efeito da prescrição, tem de ser a
preciada independentemente do direito de propriedade; e, as - 
sim, bem se julgou, considerando como justo título para a - 
prescrição uma escritura de venda, devidamente registrada, in 
dependentemente do direito do vendedor, desde que decorr a -
mais do que o tempo exigido na lei para aquele se dar com os
requisitos exigidos neste artigo, Ac. Sup. Trib. Just. 4-69 - 
910 ( Direito, 439 164, Col. Of. 99 245 ).180

Francisco Morato também entendia que o justo título- 
independe do direito do transmitente.

180 - Autores citados, Código Civil nos Tribunais. Coimbra E
ditora L. Coimbra. 1922, p. 464.

181 - MORATO, Francisco. Da Prescrição nas Ações Divisórias .
2a. edição Saraiva. Sao Paulo, 1964. p. 64.



3.8 Compromisso de Compra e Venda e o Justo Título.

Altino Portugal Soares Pereira conceitua a promessa -
de compra e venda de imõveis como o contrato pelo qual as -
partes obrigam-se a formalização de posterior escritura pú -
blica de compra e venda, que se torna direito real possibiM
tando a execução específica após o cumprimento das obrigações
assumidas pelo promitente comprador:

"Não hã dúvida, pois que a pro
messa de compra e venda de.. imõ
veis, em sua mais simples forme 
é o contrato pelo qual o promi
tente vendedor se obriga a au - 
torgar escritura de venda de i- 
mõvel ao promitente comprador - 
e êste a recebê-la, em data pre 
fixada, ajustados o preço e a 
forma do respectivo pagamento.
0 seu objeto, portanto, é um - 
contrahere. Entretanto, êste - 
conceito é incompleto para tra
duzir a situação jurídica cria
da nos casos de promessas dev:L 
damente formalizadas e constan
tes do Registro Imobiliário. E, 
justamente por isso, é que so - 
mos forçados a considerá-la con 
trato autônomo, - pois têm e - 
feitos próprios.

A promessa de compra e venda 
de imõveis, devidamente averba
da ou inscrita no Registro, ori
gina direito real oponível a 
terceiros - tal a expressão le
gal ( art. 59 do Dec. -Lei n9 - 
58/37 e art. 19 da lei n9 649), 
sendo inegável, assim, o seu va 
lor erga omnes.

Esta verdade dá a impressão-
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de que, na atualidade, a obri
gação de outorgar a escritura- 
de venda perdeu seu antigo si
gnificado, visto como o ato - 
translativo será levado a efei 
to , de qualquer modo. Não obs 
tante, convêm ponderar que, mes_ 
mo no caso de execução especi
fica, esta é, necessariamente, 
precedida do processo estabele 
eido pelos arts. 346 e seguin
tes do Código de Processo Ci - 
vil Brasileiro, e só por isso- 
não se pode afirmar que a pro
messa de venda valha venda, co 
mo sucede no Direito Francês - 
(Código Civil, art. 1.589).

A simples promessa de venda 
entre nós, não vale venda,. Pa
ra que esta se efetive, impõe- 
se o cumprimento das obrigações 
assumidas, além da observância 
dos requisitos legais necessá
rios } Sem isto, o promitente - 
comprador não poderá habilitar 
-se pelo processo estabelecido 
no art. 346 e seguintes do Có
digo de Processo Civil,a ,fim de 
obter o direito de propriedade 
sôbre o imóvel até então prome 
tido ã venda. E, assim enquan
to não o obtiver, será titular 
de um direito decorrente da - 
promessa celebrada."

Acrescenta mais:

"Como temos afirmado (72) , no
caso de promessa de venda de i- 
mõveis inscrita, embora a coi- ■ 
sa prometida nao fique vinvula 
da ao cumprimento de obrigações 
assumidas, qual sucede na cons
tituição dos direitos reais de 
garantia, de qualquer modo, ela 
suporta o onus de ficar reserva 
da ao promitente comprador, que 
tem prioridade para a sua aqui
sição. Em face da legislação vi 
gente, uma vez cumpridas as for 
malidades legais, inclusive de 
inscrição no registro de imóveis
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a promessa de venda origina di
reito real de prioridade para a 
aquisição da propriedade da coi. 
sa prometida, que, mais tarde , 
se converterá no direito de pro 
priedade, quer mediante ato vo
luntário de ambas as partes, -
quer de uma delas, através de 
execução compulsória pela for
ma específica , cumprindo-se em 
qualquer caso, a formalidade da 
transcrição ro aludido registra

Dissemos c íreito real de pri_ 
oridade para a aquisição da pro 
priedade, porque, em virtude da 
potencialidade jurídica do con
trato preliminar celebrado, o 
que as disposições legais, já - 
estudadas, colimam, é antepor
o promitente comprador a qual - 
quer outro interessado na aqui
sição ou oneração posterior da 
coisa prometida .

Efetivamente não se pode invo 
car mais forte razão do que es
ta para justificar a denomina - 
ção do direito real em estudo , 
quando o próprio Dec-lei n.58/37 
em seus considerandos, declara- 
que as providências legais ali- 
contidas visam a segurança das- 
transações realizadas, Na verda 
de, o meio mais eficaz de que o 
legislador nacional dispôs para 
acautelar os direitos dos proirã 
tentes compradores foi reconhe
cer à promessa efeitos erga - 
omnes, quanto á alienação ou one 
ração posterior. "181

A respeito desse negócio jurídico, denominado pela dou 
trina de compromisso de compra e venda, é matéria controverti 
da a sua caracterização como justo título.

Entende José Carlos Moreira Alves que a posse do com -
promissãrio comprador ê direta, advinda do contrato do compro

_ T82misso de compra e venda, não sendo, portanto posse "animus domini"

182 - ALVES, José Carlos Moreira. Voto no recurso extraordiná 
rio n991.793. MG Em R.T.J. 97/796.

181 - PEREIRA, Aitino Portugal Soares. A promessa de compra e 
venda de imóveis no Direito brasileiro, Curitiba,1957
p . 30.
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Antonio Macedo de Campos não inclui o compromisso de
compra e venda como justo título, porque não transfere o dorru
nio e sim obrigação de fazer "que descumprida resolve-se em -

183 ~perdas e danos". Conclusão, esta, incorreta porque a adj i
dicação compulsória é assegurada ao compromitente comprador.

No capítulo sobre a jurisprudência ,veremos que l. ten — 
dência da maioria das decisões é não atribui'r;ao compromisso - 
de compra e venda a qualidade de justo título.

José Osório de Azevedo critica a posição adotada por - 
José Carlos Moreira Alves, dizendo que a posse do compromissã 
rio comprador "não pode ser assimilada àquelas aludidas no 
art. 486 do C.C." O que se afirma é que o compromisso deve - 
ser interpretado com bom senso e realismo, tendo em vista prdn 
cipalmente o que foi desejado pelas partes, isto é, a transmis 
são da posse, e pago o preço do domínio do imóvel. Assim, a
posse do compromissário é de um contrato que tende à transmis 
são da propriedade, não podendo deixar de ser vista como pos
se "ad-usucapionem". Apenas não pode ser oposta ao compromi
tente - enquanto não pago o preço - para não contrariar uma-
das finalidades do contrato, que ê garantir o crédito do prõ-

. ..184prio compromitente.

183 - CAMPOS, Antonio de Macedo. Teoria e Praticado Usucapião
Edição Saraiva, São Paulo. p. 117.

184 - AZEVEDO JÜNIOR, José Osório de. Apud, Nelson Luiz Pinto
ob. cit. p. 122: que acompanha aquele: "No nosso sen
tir, não se pode deixar de reconhecer ao compromissã- 
rio comprador, que quita o preço, o "animus domini" a 
intenção de possuir a coisa como sua, ccmo prcprietãrio, 
independente de estar ou não o instrumento registrado. Portanto 
cremos ter o compramissãrior comprador, como corprcrnisso quitado, 
posse "ad-usucapionem", podendo vir a ser proprietário do imóveis 
por usucapião, caso o corprcmisso, por qualquer razao, não puder- 
gerar a adjudicação compulsória da escritura pública".
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Ulderico Pires dos Santos, após mencionar a ementa -
íf68.556 - Adcoas, n9 5, ano XII diz:assim, não hã como deixar- 

de atribuir ao compromisso de compra e venda ou pré-contrato- 
a qualidade de justo título para a posse exercida pelo adqui
rente, pouco importando ainda, a falta de registro , argumenta:

"Exigir-se, como justo título,- 
que esteja expresso por contra
to de promessa de venda que dei. 
xou de ser levado ao Registro - 
Imobiliário, como sustentam 
alguns, ê tornar o usucapião 
desnecessário, inútil, pois se 
o prescribente foi detentor de 
título dessa natureza não preoi 
sarã lançar mão da prescrição - 
aquisitiva. Ser-lhe ã suficien
te exigir, do dominus, que tor
ne efetiva a transmissão da 
propriedade, até porque o usuca 
pião não constitui qualquer alie 
nação. Judicialmente, ele nunca 
foi outra coisa senão meio ori- ^5 5  
ginãrio de aquisição de domínio"

O compromisso de compra e venda, averbado , no qual o 
compromitente não ê titular do domínio, cuja prestações foram
adimplidas pelo ccmpromitente canpradca; ,e assinada a escritura pelo ccm 
promitente vendedor, ou por execução específica mediante ad- 
íjudicação, será justo título , no parecer de Lenine Nequete, 
considerando o efeito retroativo do registro "a data da aver-

~ 1 O Cbação do compromisso"

185 - SANTOS, Ulderico Pires dos. Usucapião- Doutrina, Juris
prudência e Prática. Ediçao Saraiva. Sao Paulo, p. 28 
Outros autores tem o compromisso de compra e venda co 
mo justo título, mas sem qualquer argumentação CARVA
LHO, J.E. de, ob. cit. p. 42, LEVENHAGEM, Antonio Jo
sé. de Souza, ob. cit. p. 97.

186 - NEQUETE, Lenine, Enciclopédia Saraiva .Titulo Usucapião
p. 175 '
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Orlando-Gomes, não classifica o compromisso de compra e 
venda como contrato preliminar para dizer: "quando o instrumen 
to da promessa éncerrrasse todos os elementos da compra e ven
da constituiria título hábil à transferência do domínio median 
te seu registro e a do documento de quitação ao promitente - 
comprador, se esta não constasse da promessa escrita" .186-A

Antunes Varela e Orlando Gomes têm o compromisso de - 
compra e venda de imóveis como "um contrato de compra e venda- 
"in itinere", em formação sucessiva ou escalonada no tempoV^^~B 

0 estudo mais cuidadoso, do compromisso de compra e ven 
da srbre esse enfoque, poderá dar argumento ao intérprete para 
aceitar o compromisso de compra e venda como justo título, pa
ra a usucapião ordinária.

186-A- GOMES, Orlando. Direito Reais, 9a. edição. Rio de Janeiro.
1985. p. 320. _ _

186-B- GOMES, Orlando e VARELA, Antunes. Direito econômico. São - 
Paulo. Saraiva. 1977. p. 105, e acrescentam:
"O contrato-promessa de venda é uma verdadeira promessa- 
de contratar. O compromisso de venda de imóveis é, pelo- 
contrãrio, um contrato de compra e venda in itinere, em 
formação sucessiva ou escalonada no tempo.
A formalização do contrato, na escritura pública defi

nitiva, envolve sem dúvida uma nova exteriorização ou ma 
nifestação da vontade dos outorgantes. Mas trata-se ape
nas de uma confirmação das declarações anteriores, já - 
constantes do compromisso e normalmente inscritas já no 
registro de imóveis. É uma confirmação emitida com as tfa 
rantias especiais de fé pública, que resultam da interven 
ção do tabelião, e com a segurança probatória própria de 
um documento como a escritura pública.

A caracterização do compromisso de venda como um contra 
to de venda in itinere não constitui uma subtilitas iuris. 
Trata-se de uma concepção que, sendo exata, retrata uma- 
sêrie de soluções com incontestável interesse pratico. A 
questão da capacidade e da legitimação;'.para o ato de alie_ 
nação, por exemplo, terá que definir-se ã luz da situação 
das partes vigente à data do compromisso - e não apenas- 
à data da escritura".
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4 O JUSTO TlTULO EM OUTROS SISTEMAS JURlDICOS

Direito Português.

O código Civil da República Portuguesa, aprovado pelo- 
Decreto-lei n947.344, de 25 de novembro de 1986, contém as se 
guintes normas relativas ao título:

Artigo 12949 ( Justo título e registro )
Havendo título de aquisição e registro deste a usuca -

pião tem lugar.'

a) Quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por -
dez anos, contados desde a data do registro;

b) Quando a posse, ainda que de má: fe houver durado -
quinze anos, contados da mesma data.

Artigo 12959 (Registro da mera posse)

Não hdvendo registro do título de aquisição, mas regis^ 
tro da mera posse, a usucapião tem lugar:

a) Se a posse tiver continuado por cinco anos, contados 
desde a data do registro, e se for de boa fé;

b) Se a posse tiver continuado por dez anos, a contar -
da mesma data, ainda que não seja de boa fé.

2 - A mera posse sõ será registrada em vista de senten
ça passada em julgado, na qual se reconheça que o possuidor - 
tem possuído pacífica e publicamente por tempo não inferior a 
< cinco anos."



Art. 12969 ( Falta de registro ).

Não havendo registo do título nem da mera posse, a usu 
capião sõ pode dar-rse no termo de quinze anos, se a posse for 
de boa fé , e de vinte anos, se for de mã fé.

Há necessidade de ser o título translativo de um direi 
to real . Deve ser real, ter existência e não putativo. "É - 
preciso que exista de direito, que tenha as condições formais, 
ou substanciais, necessárias para existir".187

Se não é observada a forma solene exigida em lei, não 
há justo título. Não o ê, igualmente, o contrato que violar - 
as leis de ordem pública. Não há justo título "quando o ato ê 
nulo por simulação absoluta, ou mesmo relativa, se o ato dis
simulado não é capaz de transferir o diréito real de que se 
trata. 18 8

Em exegesse ao direito anterior, Luiz Cunha Gonçalves - 
dizia "que a posse é titulada quando se funda em justo título 
isto ê, em qualquer modo legítimo de adquirir, ainda que o - 
transmitente não fosse proprietário da cousa transmitida." O 
justo título deve ser real, translativo do domínio ,s^húÈt8aSe 
absoluta.
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187 - RODRIGUES, Manuel, ob. cit. p. 292.
188 - RODRIGUES, Manuel, ob. cit. p. 293.
189 - GONÇALVES, Luiz da Cunha. Princípios de Direito Civil -

luso - Brasileiro, Vol. I, Dos Direitos Reais. Max -
Limonad. São Paulo. p. 431.
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No Direito Português, Manuel Rodrigues menciona a com 

pra e venda '& non domino" como exemplo de justo título para - 
conceituá-lo: "hã um negócio jurídico que, em abstrato, seria 
capaz de transferir o direito, mas que no caso concreto o não 
transmitente, por não intetvir nele o seu titular.

0 Código Civil Português anterior dispunha que:
"diz-se justo título qualquer modo legítimo de adquirir, de
pendentemente do transmitente".

Acrescenta MânudLRodrigues que a expressão justo títu
lo:

"refere-se ao acto de transferên 
cia para o que invoca a p r e s 
crição e não ao acto porque o 
alienante adquiriu o direito - 
que transferiu. TISSIER, ob. cit. 
n9 656. LABBÉ EM SIREY, 78, I , 
145 , sustentou que a expressão- 
justo título se referia â forma 
de aquisição do aliénante. Mas- 
como nota BUFNOIR aquele que a-d_ 
..quire um imóvel sabe que o seu 
direito depende do direito do - 
seu autor: mas a validade for - 
mal do seu título não depende - 
do direito que tinha formado - 
o conteúdo de seu título de a - 
quisição. Este continua apesar- 
disso, a ser um justo título - 
para o efeito da prescrição. Ê 
frequente a confusão da validade 
do título com a existência ou va 
lidade do direito que é objeto - 
daquele, BUFNOIR, Proprietê e Cbn 
tract, p. 301. PUGLIESE, ob. cit 
n9 331. POTHIER, Prescription , 
n9 57, AUBRY e RAU , ob. cit. - 
TISSIER,ob. cit. n9 655.Revista- 
anotada e prefaciada por Fernan
do Luso Soares. Liv. Almeida Coim 
bra. 1980. Manuel Rodrigues. A - 
Posse - Estudo de Direito Civil- 
Português. 3a. edição." 191

190 - RODRIGUES, Manuel, A Posse - estudo de direito civi por
tuguês. 3a. edição. Revista anotada por Fernando Luso- 
Soares .Livraria Coimbra . 1980.

191 - RODRIGUES, Manuel, ob. cit. p. 290.
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Direito Francês.

A doutrina francesa denomina de prescrição abreviada 
a que exige os requisitos de posse, prazo previsto em lei,jus 
to titulo e boa fé.

Justo titulo ê o negócio juridico translativo da pro - 
priedade, não originário do verdadeiro p r o p r i e t á r i o . - ^ 2

Tem justo titulo aquele que inicia a posse "regularmen 
te em conseqüência de uma venda", e não como esbulho do pos: - 
suidor anterior.193

A compra e venda a non domino é o exemplo mais usado - 
para conceituá-lo. Ressalta a doutrina que deve ser um ato - 
translativo, a titulo particular, e não declarativo de direi
to. Não o tendo o sucessor a titulo universal "que continua- 
a posse de defunto e não tem título novo . Que exista realmen 
te. Não o titulo putativo "que o adquirente crê a existência- 
de um titulo que não existe", como na hipótese do titulo ba - 
seado num legado de imóvel em testamento revogado por outro - 
áto de última vontade, o ato não pode conter nulidade por defei 
to de forma segundo o artigo 2267 do Código Civil Francês, po

192 - Ambrosio Colin Y. H, Capitant. Curso elemental de Dere-
cho Civil, segunda ediciõn, Tomo Segundo, Traducciõn- 
de La última ediciõn francesa por la redaciõn de la - 
Revista General de Legislacion y Jurisprudência. Segun 
da ediciõn revisada por Juan Osorio Morales. Madrid . 
Instituto Editorial Reus Preciados, 23 y 6 y Puerta del Sol 
12. 1942. p. 336. Georges Ripert Jean Boulanger. Tratado de Dere 
dho CLvil. Segun el Tratado de Planio, Tradução de Delia Garcia- 
Daireaus . tono VI. Derechos Reales, Impresso em la Argentina - 
Buenos Aires, p. 336. G. Georgin. Notions de Droit Civil.1945p.190

193 - Ambrosio Colin Y Capitant.,ob. cit. p. 33



podendo a nulidade relativa do título levar a usucapião.1^4
Henri, Leõn Mazeaud et Jean Mazeaud adiantam que: "tam 

bém é exigido que o título seja tal que ele emanasse do verda 
deiro proprietário teria transferido a propriedade: a sõ cau
sa de ineficácia ê o defeito de qualidade do autor ,. Assim ,
o título deve ser translativo de direito real e não de direi-

195to pessoal.
Para eles, a nulidade absoluta por violação das regras- 

de forma ou de fundo não conduzem a usucapião decenal. Porém,
a nulidade relativa sim* A transcrição não ê condição para a

. ~ 196usucapiao.x
O justo título ê requisito independente da boa fé na- 

usucapião abreviada. Deve ser atributivo e não meramente decla 
,rativo.197

O legado que o herdeiro entrega ao beneficiário, que 
erroneamente, pensa que é legatário, nãoé justo , ^porque o 
que transfere o domínio é o fato morte do testador. Pelo mes
mo princípio, a sucessão nãoéjúfeto título, pois o sucessor con 
tinua a posse do autor da herança. ^ 8

94

194 - Nouvelle Colletion Foignet . Manuel Elémentaire de Droit
Civil, Tome Premier Diz Neuvième Edition . Paris Rous-
sou. T947, p. 527.

195 - Henri et León Mazeaud Jean Mazeaud. Leçons de Droit Ci -
vil Tome Deusiême, Obligations Théorie Generale Biens- 
Droit de Propriété st ses dëmembrementes. Éditions Mon 
tchrestien. Paris, 1956. p. 1169.

196 - Autores e ob. cit, p. 1170
197 - Ambrosio Colin Y. H. Capitant. ob. cit. p. 336.
198 - Ambrosio Colin Y,H. Capitant. ob. cit. p. 337.



A partilha não gera justo título por ser declarativa
de direitos. Para Ambrosio Colín Y.H. Capitant, o título do
co-participe deverá ser buscado no ato anterior que tem cria-

_ 199
do o estado de indivisão", que a partilha tem por fim cessar".

A sentença , em princípio, não é justo título. Por exem
pio : A pede a reintegraçãq posse cb l̂ em e obtem a decisão?favo

rayel. Todavia, o imóvel é de terceiro, "o que teve sentença fa
vorãvel não poderá invocá^-la como justo título". Seu título -
está vinculado" ao fato que deu início a tomada de posse

Entretanto, a sentença de adjudicação em ação de embar
go, pode ser justo título, com a natureza de atributiva de di_
reitos. Mesmo que a coisa não pertença ao embargado, o adjudi

- - t1' 201cátario sera adquirente" a non domino".

A transação, " que não é mais que o reconhecimento do 
direito das partes, ê ato declarativo. " 2 0 2

Ambrosio Colín Y.H. Capitant, apresentam hipótese de 
transaçao que pode resultar em justo titulo; fegundo para con 
tinuar na posse do imóvel que ocupara, cedeu a título de tran 
sação, em lugar de uma quantidade em dinheiro outro imóvel, - 
sobre o qual Primo não tinha nenhuma pretensão, e que, ade -
mais, não lhe pertencia em realidade, seria justo título com

- 203 caráter translativo, equivalente a uma venda ou permuta".

199 - Ambrosio Colin Y.H.
200 - Ambrosio Colin Y.H.
201 - Ambrosio Colin Y.H.
,202 - Ambrosio Colin Y.H.
203 - Ambrosio Colin Y.H.

Capitant. ob. cit. p. 237.
Capitant. ob. cit. p. 237.
Capitant. ob. cit. p. 237.
Capitant. ob. cit. p. 237.
Capitant. ob. cit. p. 237.
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0 título nulo, conforme dispõe o artigo 2.267 do Código 
Civil Trances, "por defeito de forma não pode servir de base- 
para a prescrição de dez e de vinte a n o s ".204

A nulidade relativa, como a venda de : imóvel do marido 
sem a autorização da mulher", é justo título. 20"*

O título hã que ser real. O putativo "sõ existe na men
te do possuidor ( putare - pensar ). Ocorre nas hipótese:
a) a pessoa entra na posse de um imóvel que lhe foi legado, -
mas ignora que o testamento foi revogado; b) a pessoa toma -
posse de bem, supondo que o mandatário o adquiriu em seu no
me" . 206

. O título do herdeiro não é justo título. Este. -
sucede a título universal e não sobre bem determinado, com a

~ T 207trasmissao da posse com "seus vícios e qualidades. A -
partilha declara o direito preexistente e não transfere o do
mínio. 208

Ressalta a doutrina francesa que o justo título refere 
-se ao título do usucapiente , não se vinculando ao do alié
nante, como explicam Baudry - Lacantineriè : et Alberto Tis - 
sier: " Il n'y a pas. on le voit, â se preoccuperdes vices - 
du titre de 1 'aliénateur; peu importe que ce soit um usurpa - 
teur, un détenteur précaire, qu'il soit de bonne ou de mauvai 
se foi, que son acquisition soit conditionnelle. Le titre se
ra juste, même si l'acquéreus connaît ces circonstances, sauf 
â voir mlors s ' il a été de bonne foi".2 0°

204 - Ambrosio Colin Y.H. Capitant, ob. cit. p.
205 - Ambrosio Colin Y.H. Capitant. ob. cit.p.
206 - G. Baudry - Lacantinerie et Albert Tissier, Traité Theori

que et Pratique de Droit Civil, De la Prescription. Quatrième - 
Edition , Libraire de La Société Recuel Sirey. Paris. 1924.p.513

207 - BAUDRY - Lacantinerie et Alberto Tissier, ob. cit. p.516
208 - BAUDRY - Lacantinerie et Alverto Tissier, ob, cit. p.512
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Direito italiano.

0 titulo no Direito italiano estã previsto no artigo - 
1.159 do Código Civil para a usucapião decenal: "aquele que - 
adquirir de boa fé de quem não for proprietário, um imóvel, -
por força de um título que seja idôneo para transferir a pro - 
priedade e que esteja devidamente transcrito, completará o usu 
capião em seu favor com o transcurso de dez anos a contar da -
data da transcrição. A mesma disposição se aplica no caso de-

~ - 209aquisiçao dos outros direitos reais de gozo sobre um imovel.
Conceitua-o Roberto de Ruggiero como a justa ■ causa — 

para a aquisição da propriedade, que por si só seria sufici - 
ente para justificá-la "se um vício não a obstasse, a causa- 
capaz em abstrato de transferir o domínio e que está na pró - 
pria base da aquisição da posse legítima, justificando-a". - 
Não a confunde com o documento, acrescentando que seu registro 
ê exigido "para que se dê legalmente a conhecer a todos que- 
houve uma aquisição, posto que viciada, e que o decurso do tem 
po pode tornar-se perfeita e inatacável". Comenta que o tí
tulo não pode ser nulo" por falta de forma e, bem assim -
não ser absolutamente nulo por vício de substância." Aceita- 
como titulo sanãvel com o lapso de tempo, inquinado de nulida
de relativa.

Diego Espín Canovas, em estudo de direito comparado dos 
ordenamentos italiano, francês e espanhol, extraiu a definição 
mais aceita na doutrina italiana nos termos: " o  -

210 - RUGGIERO, Roberto- ob cit. p. 390
209 _ código civil italiano. Tradução de Souza Diniz. Distri -

buidora Record Ltda. Editora. Rio de Janeiro . 1961.



" justo título é um negócio abstratamente idôneo para transfe 
rência da propriedade ou de um direito real de gozo sobre i -
móveis, porém ineficaz, no caso concreto, porque o transmiten

~  -  -  211 te nao e proprietario.
Acentua Michele Carboni que haja " titulo che lo leg - 

git.tlmi : titolo reale, non putativo, existente, quindi non vi
ziato per nullità assoluta, ed pure in risguardo especiale -

212ai terzi con la forma della trascrizione.
Igualmente, Ferranti Ferranti, pondera a necessidade -

•e - 213de transcrição do título e ausencia de nulidade.

Giuseppe M'irabelli não admite a sucessão legítima e tes 
tamentãria como causa da precrição decenal, porque há conti - 
nuação da posse do defundo no h e r d e i r o . 214 Explica que a 
"transação declara os direitos duvidosos e controvertidos das
partes, não cria novo título hábil â prescrição decenal." I -

- - 215gualmente a "divisão ê declarativa de direitos das partes",
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211 - Autor cit. "El justo titulo y la buena fe en la usuce
capiôn". Estudo de Derecho Civil en Honor del Prof. 
Castan Tobenas, pl63. apud Nelson Luiz Pinto, obl - 
cit. p. 115.

212 - CARBONI, Michel, Il possesso ed Diritti Reali in Gene
re. Milano. 'Torino - Roma Fratelli Bocca, Editori 
1916. p. 209 _

213 - Ferrante Ferranti. Il libro della Proprietà. Società
Editrice Libraria . Milano. 1943,XXI, p. 703.

214 - MIRABELLI, Giuseppe. Della Prescizione. Torino Onione-
Ed. Tonrinese. 1915— p. 468.

215 - MIRABELLI, Giuseppe, ob. cit. p. 470.
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Adianta que " o contrato de sociedade pode ser um - 
título translativo, se um ou mais sõcios transferem a pessoa 
jurídica um ou mais imóveis. Para ele,a sentença " por - 
ser declarativa do direito das partes no processo não é títu 
lo para a usucapião". O título nulo por defeito de forma não 
produz justo título. Em qualquer tótulo idôneo há necessida
de de sua transcrição no Registro de Imóveis para ser acei-

217 .tomo justo título. Siuseppe Pugliese ressalta que o justo
218título tem que ser translativo do domínio.

216 - MIRABELLI, Giuseppe, ob. cit. p.473
217 - MIRABELLI, Giuseppe, ob. cit. p.481
218 - PUGLIESE, Giuseppe, Tratado Della Prescrizione Acqui

tiva nel Diritto Civil Italiano.Torino.1889 .p. 481.
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O § 900 do Código Civil Alemão dispõe sobre o denomina 
do usucapião tabular nos termos seguintes:

Direito Alemão.

"§ 900 (Usucapião de Livro).
"Quem, como proprietário de um 
prédio, estiver inscrito no Li
vro de Imóveis, sem que tenha - 
ele obtido a propriedade, ad - 
quirirã a propriedade quando a 
inscrição durar trinta anos e , 
durante esse tempo, tiver tido- 
ela a posse do prédio a título- 
de propriedade. O prazo de trin 
ta anos é contado do mesmo modo 
como o prazo para a usucapião - 
de uma coisa móvel. O Curso do 
prazo ê suspenso logo que uma - 
contradição seja inscrita, con
tra a exatidão da inscrição, - 
no Livro de Imóveis.
Estas disposições encontram : ,- 
analogamente, aplicação quando, 
para alguém, estiver inscrito , 
no Livro de Imóveis, um outro - 
direito que a ele não pertence, 
o qual ( direito ) autoriza a 
posse do prédio ou cujo exercí
cio está protegido de acordo - 
com as disposições estabeleci - 
das para a posse. Quanto à prio 
ridade do direito é decisiva a 
inscrição. 219

Lacerda de Almeida, em estudo comparado»observou que - 
"Outro é o Direito Alemão, neste particular ( Cód. Civil art.

219 - Código Civil Alemão. Traduzido por Souza Diniz. Distri
buidora Récord. Editora, Rio de Janeiro. 1960.



art. 900, referente aos artigos 894 e 899), graças ao seu sis 
tema de registro predial. O que prescreve é a inscrição ( Ta
bularersitzung ) se não é contestada, e a contestação não cons 
ta do registro, art. 899; mas como o registro exprime sempre- 
um estado de cousas real e existente, ê necessário que à ins
crição tenha accedido posse do imóvel a título de proprietã - 
rio por tempo de trinta an©g" . 2 2 0

Não se exige, segundo Pontes de Miranda, "na usucapião
tabular, boa fé, e a instituição, estranha ao nosso direito ,

- * 221desenvolveu-se na Ãutria e em Héssia.

Pelo direito alemão, estudou Clõvis Bevilaqua, "como - 
pelo suísso, a regra é que o imóvel inscrito no registro pre
dial não está sujeito ao usucapião, salvo se o proprietário é 
falecido ou declarado ausente, caso em que o possuidor, decor 
ridos trinta anos de sua posse, ê admitido a requerer a exclu 
são do registro do nome do antigo proprietário que será subs_ 
tituído pelo seu, por sentença judicial ( Código Civil Alemão 
artigo 927 ). O Código Civil suísso,art. 662 considera mais -
os casos, em que o imóvel não se ache registrado ou o regis -

~  -  222tro nao revele o nome do proprietário.
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220 - ALMEIDA, Lacerda de. ob. cit. p. 249.
221 - MIRANDA, POntes de . ob. cit. Tomo XI. p. 143.
222 - BEVILAQUA, Clõvis. Direito das Coisas. Editora Riol. -

Rio de Janeiro, 1976. p. 174.
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O CÔâigo Civil Uruguaio prevê a usucapião ordinária - 
no artigo 1.204, que exige posse, justo título e boa fré, com
prazo de dez anos entre presentes e vinte entre ausentes:

Direito Uruguaio.

"La propriedade de bienes ira; - 
muebles y outros derechos reales 
se adquire por la posesión de - 
diez anos entre presentes y vein 
te entre ausentes, com buena fe 
y justo título (articulo 593 ).
Sobre o justo título,contém as 
normas seguintes:
arts. 1208. Entiêndese por justo 
título el legal y capaz de trans 
ferir la propriedadv 
El título para la prescripciõn- 
ha de ser verdadero y válido.
El error, sea de hecho o de de- 
recho, no bastará para subsanar 
la falta de ninguna de estas - 
dos cualidades.(382).
Artv 1209. El que alegue la -
prescripción está obligado a - 
probar el justo título: éste - 
nunca se presume." 223.

223 - Código Civil de la República Oriental Del Uruguai . Ano 
tado U concordato por el Dr. Celedonio Nin_Y Silva , 
Montevideo, 1951. Colombino. Hnos S.A. Editores, Pie
dras, 477 Montevideo.
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No Direito espanhol, a doutrina conceitua justo título
como o fato que dã origem a posse legítima sobre a coisa e
que teria produzido a aquisição da propriedade mas que tem -

224um defeito que o impede.

Para Federico Puig Penado justo título em abstrato - 
transmite a propriedade, "mas em um caso particular não o 
produz por existir algum vício das pessoas, ou das coisas",- 
para o qual é chamada a prescrição para saná-lo. Acentua que 
o ato tenha natureza translativo como na compra e venda, per
muta e doação, não o sendo os contrato de arrendamento, depó

~ 225sito e "todos os contratos nao translatives da propriedade.

O título deve ser verdadeiro, isto é com existência -r 
real, não o com simulação absoluta. Não sendo aceito o títu 
lo putativo, "não existente, vivendo somente no pensamento - 
do possuidor". Exemplifica Federico Puig Pena o caso do pos
suidor :que tome^pcgsé.chbem que lhe foi atribuído por testamen
to, mas foi revogado por um segundo negócio jurídico de úl
tima vontade nias ignorado pe3o suposto beneficiário.

Direito Espanhol.

224 - PENA, Federico Puig. Tratado de Derecho Civil Espanhol
Tomo II. Derechos Reales. Vol. I, Teoria General de 
los derechos reales. Editorial Revista de derecho - 
privado. Madrid, p. 162.

225 - Autor e ob. cit. p. 162.
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Tem que ser válido o titulo, "não no sentido de que - 
concorram todas as condições necessárias para a transmissão- 
do domínio". Inadmitido o título nulo, com nulidade absoluta, 
aceita porém o eivado om anulabilidade. 22í>

Há que ser p r s e g u n d o  dispõe o artigo 1954 do Có
digo Civil espanhol,não se presumindo nunca.

Observa José Puig Brutau ò‘ título/no seintieb material ou- 
substantivo, como o ato ou negócio jurídico, ocupação de coi
sa abandonada ou 'res nullius",ou de uma compra e venda inefi
caz, devendo a título ser verdadeiro, válido e provado. Con - 
forme artigo 1.952 do Código Civil Espanhol^"entiéndese por - 

. justo título el que legalmente baste pára transferir el domi
nio o derecho real de cuya prescription se trate". O título há 
de ser translativo do domínio em favor do usucapiente, mesmo- 
que tenha vício ou defeito que o impeça de cumprir sua finali 
dade natural. O justo título deve ser provado, não se presum-
nunca conforme art. 1953 do Código Civil Espanhol. Título nu- 

_lo não ê.

Diego Spin Cãnovas entende o justo título como o ato 
jurídico que por si só "produziria a transmissão do domínio - 
ou do direito real de que se trata, se não fosse pela existên 
cia dos vícios" impeditivos sanáveis pela usucapião. O títu
lo deve ser verdadeiro, não simulado, salvo a simulação rela- 1 

tiva. Não aceita o título putativo.

226 - BRUTAU, José Puig. Advogado Vice-diretor Fundamentos de 
Derecho Civil, tomo II, Derecho de Cosas. Bosch, Casa 
Editorial . Urge, 51 bis . Barcelona. 1953. p.



O título hã que ser válido, não no sentido de validez absolu
ta, pois neste caso a usucapião resultaria inútil por ter-se 
transmitido já o domínio ou direito real de que se trate". 
Indica o exemplo da compra e venda a "non domino". Depois de 
dizer que o título tem que ser translativo de domínio, escla 
rece que a sucessão não serve para aquisição por usucapião - 
pelo fato fato do herdeiro possuir "uma coisa que também poŝ  
suiu seu causante e seguirá possuindo em virtude do mesmo tí̂  
tulo” . 2 2 7

Para valverde, o Código parte'8el supuesto de que el - 
justo título es elemento necessário, como la buena fe, para
la prescriptiõn, puesto que la posesiõn sin título podrã ser 
um despojo o una usurpatiõn, pero nunca una posesion a los - 
efectos de la prescripciõn ( art. 1940" Do conceito que extrai 
do artigo 1952 do Cõdigo civil espanhol infere que a primei
ra condição é que o título seja suficiente para transferir - 
o domínio e que "sea succetible de produzir o originar éste, 
ainda que não o origine"., excluídos os que não sejam trans- 
lativos do domínio ou direitos reais, exigindo, por outro la 
do, o artigo 1953 que título seja verdadeiro e válido. Não -
considera justo título o deposito, o comodato, o título simu

228lado, o putativo, o revogável e o nulo.
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227- CÍNCVAS, Diego Spin. 'Manual de Derecho CLvil Espanhol. Vol.II, To - 
mo I. Derechos Reales. Edit. Revista de Derecho Priva - 
do. Madri. 1952. p. 118.

228- VALVERDE, Calixto Valverde. Tratado de Derecho Civil Es
panhol. Tomo II, Parte Especial, Derechos Reales. Cuar 
ta ediciõn. Taller Tipográficos. Cuesta Valladolid. -
1936. p. 218. ’
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Raymundo M. Salvat, ao examinar o justo título no direjL
to argentino,diz que " o artigo 4010 nos dã a seguinte defini
ção: " 0 justo título para a prescrição, é todo título que -
tem por objeto transmitir um direito de propriedade, estando-
revestido das solenidades exigidas para sua validez, sem con

— ~ 229sideraçao a condição da pessoa de quem emana".

Toma o título , não no sentido de documento, e sim ato 
jurídico como causa da tradição da posse, servindo o justo tí 
tulo de base para a prescrição. Pondera que " o título se ccn 
sidera em si mesmo, sem consideração à pessoa de quem emana", 
se era proprietário ou não da "coisa transmitida ou que ti - 
vesse ou não a capacidade de dispor dela e transmiti-la"-

Ensina que "deve se ter em conta o título do possuidor 
que invoca a prescrição , prescindindo em absoluto dos vícios 
que podem afetar o titulo que alienou o imóvel ao segundo - 
transmitente", indicando o exemplo de quem vendeu teria adqui 
rido por herança sujeita a partilha.a rescisão", concluindo - 
que existe justo título, porque " a prescrição tem por obje
to cobrir o possuidor, não só contra a falta de todo direito -

Direito Argentino.

229 - SALVAT. Raymundo M. Tratado de Derecho Civil Argentino- 
Derecho Reales, Cuarta Edicion. atualizada por Sojanor 
Novillo Carvalan. III. Tipografia Editora Argentina - 
Buenos Aires, 1952 p. 258.
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de propriedade do alienante, senão também contra os vícios - 
que podem afetar este direito" ao lado da compra e venda.

Os atos jurídicos declaratórios como, transação, parti
lha não são justos títulos^ Também não constitui título" a - 
sentença que ordena a entrega do imóvel. Igualmente o título- 
de herdeiro, pois " continua a posse do causante ( arts. 3418 
e 4004). 230

Com base no art. 4011, o título deve ser verdadeiro e - 
não putativo, exemplicando as hipótese: 1 ) "legatãtio entra
na posse, ignorando que o legado <ffoi revogado; 2) "se uma pes 
soa encarrega a outra a compra de um; imóvel e passa a possuir 
na crença de que o mandatário tem cumprido o encargo, porém - 
resulta i.que este nao a havia adquirido". x

'V1 -rDiz que o titulo deve ser verdadeiro aoaplicado em rea
lidade a imóvel possuído". Portanto, não existe , quando o -
terreno possuído tem área maior que a alienada em relação ao
excedente; a área está situada em outro lugar diferente daque

• 232la que entendeu o possuidor adquirir ...

Não gerap justo títuloos contrates viciados por nulidades 
absoluta, sem observância da escritura pública, conforme ar 
tigo 4012 " El título nulo por defecto de forma, no puede ser 
vir de base para la prescriptiõn".

230 - Autor e ob. cit. p. 261.
231 - Autor e ob. cit. p. 261.
232 - Autor e ob. cit, p. 262.
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O artigo 4010 trata de titulo subordinado a condição - 
suspensiva, não eficaz para a prescrição, e o art. 4014 admi
te a utilidade do título sob condição resolutiva para a pres
crição.2-^

Para Joracio Ef Cejas, Jorácio W. Bliss, "haverá justo
r

título na alienação a"non domino ou na alienação de um imóvel 
por dono menor de idade, . Jüsto título seria todo ato jurídji 
co suficente para transmitir o domínio, outorgado com todas - 
as formalidades exigidas par sua validez e aplicável a coisa 
possuída", sem consideração da pessoa de quem emana ( art. - 
4010).234

233 - Autor e ob , cit. p. 263.
234 - Autor cit. Nociones de Derecho Civil . Libreria Edito-

cial. Buenos Ãires, 1953. p. 370



C estudo da doutrina estrangeira veio demonstrar que - 
a maior ocorrência de justo título estã na compra e venda a - 
non domino.

Todos civilistas dizem que o justo título deve ser - 
translativo do domínio. Não pode o título ser nulo. 'Mas a nu
lidade relativa não impede a usucapião breve. A sucessão e ole 
gado não são justo títulos , porque o possuidor continua a - 
posse do autor da herança. A partilha que põe termo ao condo - 
mínio, a transação, a sentença não formam o justo título pela- 
inexistência da translatividade de domínio. A carta de arrema
tação, a carta de adjudicação, o contrato de sociedade, se o - 
sócio transfere imóvel â pessoa jurídica, são justos títulos.
O título deve ser real, não putativo.

109



USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
110

Para consumar a Usucapião extraordinário,são necessários 
a posse e o prazo de 20 anos, não sendo exigidos título e boa fé

O direito brasileiro já exigiu a boa fé. Nesta espécie - 
de usucapião são suficientes a posse "animus domini" e o prazo- 
mais longo previsto em lei, para os imõveis 20 anos e cinoo pa
ra os moveis.

A posse que não sofre interrupção ou oposição e o prazo- 
de 20 anos geram a aquisição do domínio, independente dos re 
quisitos do justo título e boa fé que se presumem.

O Código de 1961 fixou o prazo de 30 anos, diminuído pe
la lei 2.-437, de 7 de março de 1955 para 20 anos.,Há proposta - 
para 10 anos, no projeto de Código Civil de Orlando Gomes„Oro- 
zimbo Nonato e Caio Mário da silva Pereira de 1965. O anter - 
projeto de 1973 , propõe 20 anos, reduzindo o prazo se o usu- 
capiente tem morada habitual no imóvel e o torna produtivo.

Virgílio de Sá Pereira criticava a expressão de que jus 
to título e boa fé se presumem na usucapião extraordinária , 
indagando se ela seria absoluta ou relativa. " Se relativa ad - 
mitiria prova em contrário , se absoluta são poderia ser ilidi
da. 0 correto seria dizer que não dispensadas, e isto foi o -

2  *5 Rque pretendeu o legislador de 1916.

5

235- PEREIRA, TVlrgílio ob. cit. p. 71.
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Para Washington de Barros MonteifOjna usucapião extraor

dinãria os requisitos da boa fé e justo título presumem-se " -
• • . , . H 236.xurxs et de xure .

As regras de contagem do prazo, sua soma, acessão e su
cessão na posse, causas de suspensão e interrupção do prazo, - 
também, aplicam-se a usucapião extraordinária,

A aquisição da propriedade imóvel é decorrente da usu - 
pião extraordinária, que é modo originário de aquisição, e não 
por efeito da sentença final no processo, que apenas declara - 
a aquisição peio fato posse e seu exercício no prazo fixado na 
lei.

0 projeto de Lei 13-A-71 ao Cõdigó civil, propõe o pra
zo de cinco anos para a usucapião extraordinária sobre imóveis.

236 — MONTEIRO, Washingtom de Barros, ob. cit. p. 127.



6 USUCAPIÃO ESPECIAL 112

Esta espécie de usucapião, jã fora denominada usucapião - 
constitucional por sua previsão na Carta Magna, depois usuca -

«er

pião "pro labore", agora comentado como usucapião especial.
0 artigo 125 da Constituição de 1934 dispunha que:

"Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural nem urbano , 
ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento- 
de domínio alheio, um trecho de terra de até dez hectares , tor
nando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua moradia , 
adquirirá o domínio de solo, mediante sentença declaratõria, de
vidamente transcrita".

A Constituição de 1937, simplesmente, repetiu em todos - 
seus termos o artigo 125 da Constituição de 1934.

A Constituição de 1946, ao dispor sobre o usucapião espe
cial, estendeu-o , também, aos estrangeiros, elevando a área usu 
capível de dez para vinte e cinco hectares exigindo que o inte - 
ressado não fosse titular de imõvel rural nem urbano ( art. 156 , 
§ 39 ) .

Previu-o Emenda Constitucional no artigo 156, § 39:
"Todo aquele, que não sendo proprietário rural nem urbano, ocu - 
par, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento- 
de domínio alheio, trecho de terra que haja tornado produtivo - 
por seu trabalho, e de sua família, adquirir-lhe-á a propriedade, 
mediante sentença declaratõria devidamente transcrita. A área , - 
nunca excedente de cem hectares, deverá ser caracterizada como - 
suficiente para assegurar, ao lavrador e sua família, condições -
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de subsistência e progresso social e econômico, nas dimensões 
fixadas pela lei, segundo os sistemas agrícolas nacionais”.

A Lei n9 4.504 de 30 de novembro de 1964, referente ao Es 
tatuto de Terra no seu artigo 186 diz:
"Todo aquele,que não sendo proprietário rural íiem urbano, ocupar 
por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de - 
domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo - 
nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como su
ficiente para, por ser o cultivo direto pelo lavrador e sua fa
mília, garantir - lhes a subsistência, o progresso social e eco
nômico, nas dimensões fixadas por esta lei, para o módulo de pro 
priedade adquirir-lhe-ã o domínio, mediante sentença declaratõ - 
ria devidamente transcrita".

Atualmente»a usucapião especial está na Lei 6.969 de 10 - 
de dezembro de 1981 com a seguinte redação :
"Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, pos - 
suir como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, ãrea-
contínua, não excedente de 25 hectares, e a houver tornado produ
tiva com seu trabalho e nela tiver sua morada adquirir-lhe-ã o 
domínio, independentemente de justo título e boa fé, podendo re
querer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirã-
de título para transcrição no Registro de Imóveis".

Observa-se que esta usucapião premia aquele que torna a 
propriedade útil economicamente. Fixa a área a 25 hectares, exi
gindo apenas a posse, dispensados o justo título e boa fé.

Por ocasição da aplicação das regras da usucapião "pro la
»1bore, Lenine Nequete abordou a controvérsia se elas incidiriam -
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âs situações anteriores, isto é, no caso do usucapiente, ao en
trar em vigência a nova lei, já possuia o imóvel com o prazo su 
ficiente por adquiri-lo por este modo originário.

Conclui que realmente as normas constitucionais aplicam 
se imediatamente, mas a usucapião "pro labore", não seria : :te- 
>ma> constitucional, porque é matéria de direito privado, e, sob 
outro ângulo as normas constitucionais não podem atingir os di
reitos adquiridos. Antes da vigência da Constituição,o proprie
tário podia obstar a continuidade da posse do prescribente. A
admissão da perda desse direito, contraria o direito de pro ' -

237priedade assegurado constitucionalmente.
De opinião contrária,Nelson Luiz Pinto que diz deva "ser-

dada maior relevância â função social da Lei 6.969/81, o que -
levaria a admitir-se a eficácia retroativa em qualquer dos ca

, 238SOS .
Há entendimento que a usucapião especial pode ter como - 

objeto terras devolutas, e, por isso mesmo, sem mais aplicação- 
a súmula 340 do Supremo Tribunal Federal ao dizer que "desde a
vigência do Código Civil, os bens dominicais , bem como os de

 ̂ _ ~ 239mais bens públicos nao podem ser adquiridos por usucapiao".
A Lei veda, entretanto, a usucapião sobre as áreas in -

dispensáveis â segurança nacional, as terras habitadas por sil-

237 - NEQUETE, Lenine. ob. cit. p. 157.
238 - PINTO, Nelson Luiz. p.61.
239 - PINTO, Nelson Luiz. p. 62. LEITE, Armartdo Roberto Holandá.

p. 118. FACHIN, Luiz Edson. p. 91. BUZAID, Alfredo, p.214
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silvícolas, e as áreas de interesse ecológico relativas as re -
servas biológicas ou florestais, os parques nacionais, estaduais

240ou municipais, declarados pelo Poder Executivo.
A Lei 6.969 prevê o procedimento a ser observado nesta - 

usucapião, repetindo as regras do procedimento especial do Cõdi 
go de Processo Civil, acolhendo súmula do Supremo Tribunal Fede 
ral ao preceituar no artigo 79 que "a usucapião poderá ser invo 
cada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhe - 
cer como título para transcrição no Registro de Imóveis".

A Lei ordena que seja observado o procedimento sumaríssi 
mo na usucapião especial. Alfredo Buzaid diz que: o procedimen
to ê especial, segundo os artigos 19, §§ 19., e 29., 39 e 49
do artigo 5 9 , com normas dos procedimentos sumaríssimo e espe -

_ - 241ciai, objetivando-se a pronta prestaçao jurisdicional a lide.

240 - LEITE, Armando Roberto Holanda, p. 126.
241 - BUZAID, Alfredo, p. 229.
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7 PROCEDIMENTO.

O CÕdigo de Processo Civil Brasileiro, para a declaração 
jurisdicional da aquisição do domínio pelo usucapiente , prevê- 
nos artigos 941 e seguintes o procedimento especial para a -
ação de usucapião, cuja pretensão visa obtenção de uma senten 
ça declaratoria da relação jurídica de propriedade consolida
da pela posse do prescribente somada aos demáis requisitos - 
previstos em lei.

Este procedimentos aplicável na usucapião sobre imóveis 
ou a servidões prediais. Para os bens móveis o procedimento - 
a ser observado será o sumaríssimo indicado no artigo 275 do 
Código de Processo Civil.

Entende Adroaldo Furtado Fabrício se já houvera aquisi. 
ção pela usucapião de aterra pública, consumada antes da vigência 
do atual Código Civil, também será seguido o procedimento -
dos artigos 941 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não será o procedimento ordinário, argumenta o proces-
sualista mencionado, porque neste caso há o interesse público- 
ao lado da antiguidade da matéria de fato, a ser demonstrada , 
que exigem cautelas rigorosas, não podendo ser dispensadas a 
justificação prévia da posse, nem as citações por edital dos 
interessados incertos.242

242 - FURTADO, Fabrício Adroaldo. Comentários ao Código de - 
Processo Civil, volume VIII. artigos 890 a 945, Foren 
ise.’ Rio de Jamèiro* YI989. • p-; 652.
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Igualmente,pelas mesmas razões, quando a ação de usuca - 
pião "pro labore" seguirá este procedimento especial. Não há - 
que se confundir com o procedimento administrativo, do Estatu
to da Terra ( artigos 99 e 100 ) para regularizar e legitimar-
o ocupante de terras publicas federais para efeito de preferên

243cia na aquisiçao do imovel.
Hã entendimento de que a usucapião pode ter por objeto-

imõvel constante no Registro Torrens. Nesta matéria, diz Clõ
vis do Couto e Silva que.: "Apesar de ser contra o sistema a
virtualidade de se usucapir propriedade inscrita no Registro -
Torrens, dúvida alguma hã de existir em que seja de admitir ho
je essa possibilidade, aplicando-se os princípios comuns que

244regem a usucapiao".
Os requisitos normais de uma petição inicial devem estar 

presentes na ação de usucapião, segundo o artigo 282 do Código 
de Processo Civil, mais os especificados no artigo 942 e seus- 
incisos do mesmo código.

A exigência da juntada de planta de imóvel e para que o 
usucapiente com precisão descreva a abrangência da posse do i- 
mõvel com suas características, metragem, confrontações, de 
preferência com memorial descritivo técnico, de modo que o pe
dido torne-se certo e determinado.

243 - FURTADO, Fabrício Adroaldo. ob. cit. p. 655.
244 — SILVA, Clóvis do Couto. Comentário ao Código de Processo-

Civil, volume XI, Tomo 1^ artigos 890 a 1.045, Editora- 
revista dos tribunais. Sao Paulo. 1977. p.179.
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Será necessário o requerimento da designação da audiên 
cia preliminar para que o autor justifique sua posse, compro - 
vando-a, a fim de que o processo possa continuar nas fases sub 
seqtientes. Para a audiência preliminar.de justificação, há en 
tendimento de que o réu não poderá arrolar testemunhas suas.

Deverá ser citado, pessoalmente, o titular do imóvel , 
cuja matrícula imobiliária indica-o. Igualmente, far-se-ã, a 
citação dos confinantes do imóvel usucapião . Citando-se, mais 
os réus ausentes, incertos e desconhecidos, observado quanto- 
ao prazo o disposto no artigo 232, n.IV" ( artigo 492, inciso- 
do Código de Processo Civil ). .

0 Supremo Tribunal Federal, diante de vários casos con
cretos, ensejou a súmula 263 "O possuidor deve ser citado pes
soalmente para a ação de usucapião".

Esta Súmula 263 gerou a controvérsia para os civilistas
sobre a necessidade de estar o usucapiente na posse por oca -
sião do ajuizamento da ação de usucapião. Armando Roberto Ho

- ... - .245landa Leite acha que a posse atual e requisito indispensável.
Nelson Luiz Pinto diz que, se a usucapião já foi consu

mada, mesmo que tenha ocorrido sua perda, terá o interessado - 
legitimidade para a ação de usucapião, porque a sentença é 
declaratõria.246

A citação para a audiência preliminar de justificação - 
serã para todos os atos do processo, mas o prazo da contesta -

245̂  - LEITEArmando Roberto Holanda. Usucapião Ordinária e Usu 
" capiao Especial, p. 50. —

246 - PINTO, Nelson Luiz. Ação de Usucapião, p. 74.
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contestação fluirá para a parte contrária após a "intimação dá 
audiência da decisão, que declarar justificada a posse" (art.~ 
943 do CPC), sem necessidade de nova citação

As pessoas jurídicas de Direito Público, União, Estado, 
Distrito Federal, Território e Município, deverão ser cientifi. 
cadas por carta, para manifestação de eventual interesse ( § - 
29, inciso II do art. 942 do CPC ). Se uma dessas pessoas tiver 
o imóvel registrado em seu nome, ou for confinante, a citação

—  O 4 Osera pessoal e nao por simples carta.
Vencida a primeira fase da justificação de posse "obser 

var-se-á o procedimento ordinário ( Parágrafo único do artigo- 
943 do CPC ).

O Ministério Público deverá intervir desde o início do
processo, na audiência de justificação de posse, e em todos os-
atos do processo, sob pena de nulidade do mesmo, mediante ínti_
mação pessoal ( art. 236, § 29 do CPC ).

A sentença que julgar procedente o pedido do usucapien-
te precisa ser transcrita no Registro de Imóveis, para que ha-

249ja "continuidade registrai". Tanto a sentença e o registro
não têm efeito constitutivo, pois a sentença é meramente decla 
ratõria do direito que já existia no patrimônio do novo titu - 
lar do imóvel adquirido pela usucapião.

247 - FURTADO, Fabricio Adroaldo. p. 674. SILVA, Clõvis do Couto
e . p . 184.

248 - FURTADO, Fabricio Adroaldo. p. 676.
249 - SILVA, Clõvis do Couto e. p. 187.
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Considerando que a sentença na ação de usucapião é
meramente declaratõria do direito prexistente do novo titu - 
lar, pode o réu na ação reivindicatõria , opor como defesa a 
usucapião consumada em seu favor sobre o imóvel reinvindican- 
do.

O réu deve alegar esta defesa no prazo da contestação
sob pena de preclusão. Aqui não prevalece a regra geral da
prescrição que pode!ser suscitada em qualquer fase do proce£ 

250so. Não podendo o juiz conhecer a usucapiao consumada de 
ofício.

Tal defesa não exige anterior sentença delaratõria da 
aquisição pela usucapião. ^51

Esta defesa, depois de aceita na sentença da ação rei
vindicatõria não desobriga o réu, de posteriormente, a promo
ver a ação de usucapião, pois a sentença de improcedência da 
ação reivindicatõria não faz coisa julgada sobre a usucapião- 
suscitada na contestação.252 ^ coisa julgada opera efeito a-
penas contra o autor da reivindicatõria, que o impede de ini
ciar outra ação contra o mesmo réu.

250- PINTO, Nelson Luiz. ob. cit, p. 152.
251- MESQUITA, Euclides de. 0 usucapião na alegação, ns. 7 e 8 
252“ PINTO, Nelson Luiz. ob. cit. p. 152.
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Clõvis do Couto e Silva entende que "neste caso, a 
argüição da usucapião é feita através de exceção, mas a sen
tença, do mesmo modo, declarará que a propriedade foi adqui-

253rida pelo decurso do tempo".
Deve ser ressalvado que, para a usucapião especial da 

Lei 6.969/71 está expresso no artigo 79:a usucapião especial- 
poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a senten
ça que a reconhecer como título para a transcrição no registro 
de Imóveis".

Entende Alfredo Buzaid que: a sentença que acolhe a usu 
capião como defesa não produz efeitos "erga omnes", mas ape - 
nas entre as partes da relação processual onde fci proferida ,
mesmo que se trate da usucapião prevista no artigo 79 da Lei-

254 n9 6.969.

253 - SILVA, Clóvis de Couto e. ob. cit. p. 153.
254 - BüZAID, Alfredo. A ação declaratõria no Direito Brasilei

ro. p. 229.
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8 JURISPRUDÊNCIA SOBRE O JUSTO TlTULO

Os tribunais brasileiros, na ausência de disposições - 
legais a respeito do justo título, em julgamentos dos casos - 
concretos, têm fornecido algumas diretrizes para a conceitua - 
ção deste requisito da usucapião ordinária. A seguir as sínte
ses de julgados. Os acórdãoscestão transcritos no anexo I.

Se o título não foi assinado pelo outorgante vendedor, - 
mesmo transcrito, não observou as formalidades prescritas em - 
lei, não sendo válido e justo. Por isso,não existe boa fé do - 
usucapiente, porque " não pode dar ao possuidor a firme e se - 
gura certeza de que realmente lhe pertença, ou que o possua - 
"animus domini". A boa fé deve existir desde o início da pos - 
se e em todo o tempo dela". Anexo I, n9sll e„2, p. 137, e 142

0 mero recibo particular não ê justo título porque não 
se enquadra como fato jurídico "que tenha o poder , em tese,dé;' 
efetuar a transmissão, embora na hipótese se lhe faltem os re
quisitos para realizá-la. Anexo I, n9 3, p. 3.45

A usucapião,deduzida na fase própria deve ser acolhi - 
da pelo magistrado, relativa a compra e venda "a non domino", 
como justo título que vem a ser " no ensinamento de Lenine Ne- 
quete i: ( in " Da Prescrição Aquisitiva", pág. 173) todo ato - 
formalmente adequado a transferir o domínio ou o direito real- 
de que se trata, mas que deixa de produzir tal efeito em virtu 
de de não ser o transmitente o senhor da coisa ou do direito puj 
de faltar-lhe o poder legal de alienar". Anexo I, n9 4, p.1 4 7'

Adquire por usucapião o domínio pleno, o adquirente de 
imóvel foreir.o, não esclarecida a enfiteuse no instrumento de -
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compra e venda pelo transmitente, que tinha apenas o direito 
real " de posse resultante do contrato de enfiteuse", configu - 
rando-se no caso uma compra e venda "a non domino". Anexo I.- 
n9 5, p. 149

A usucapião ordinária exige título transcrito. Anexo- 
I, números 6,7,9 e 24. paginas 1 5 5', 1 5 6 ,. 168 e' 197.

0 tempo " da posse decorrido antes da transcrição do- 
título, não se conta na usucapião ordinária. Anexo I, n98,p . 
165

0 termo de doação "feita â Prefeitura Municipal e lan 
çado nos livros da própria Municipalidade "é justo título, - 
mesmo não transcrito porque " se transcrito estivesse, o domí 
nio já estaria adquirido, mera superfetação um "bis in idem"- 
Anexo %  nÇlo, p. .170

Há, entretanto, acõrdão em sentido contrário,admitin
do que "a prescrição fundada em título não registrado pode - 
ser oposta e prevalecer, contra terceiros, exceto se forem - 
credores por hipoteca inscrita. Anexo I, n92í'!> p. 1 9 7

O requisito de posse própria " possuir como seu" é e 
xigido pelo artigo 550 do Código Civil e torna-o incompatível 
com a posse direta do promitente comprador, que reconhece a - 
subordinação de sua posse â indireta do promitente vendedor ■u- 
"não possuindo o imóvel como se fosse proprietário ( posse - 
própria, mas tão somente, em decorrência de um contrato de - 
compromisso de compra e venda". Anexo I, números 11,12 e 13,- 
pãginas 1184, 185 e

Porque o compromisso de compra e venda não transfere- 
o domínio e com essa qualidade não é registrado, não sérve - 
como justo titulo à usucapião breve. Anexo I, n9 14, p. 188

O promitente comprador não tem a posse a título de -
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proprietário, mas é simples possuidor imeditato, não podendo - 
invertê-la por ato próprio. Anexo I, n9 15, P-.1 8 8 .

0 compromisso de compra e venda afàsta o "animus domini"
e não gera o justo título. Anexo I, números 16,17 e 18, páginas
189 e L90

Há julgados, todavia, que aceitam o compromisso de com
pra e venda como"fato jurídico capaz de habilitar a aquisição - 
da propriedade pela usucapião". Anexo I, n? 19 e 2Ç'i páginas
190 e 193.

Atê o compromisso de compra e venda, formalizado por -
instrumento particular, "assinado a rogo do promitente compra -
dor, mesmo sem apresentação da procuração, mas confessado o re- 
cebiménto do preço" foi considerado justo título. Anexo I, n9 - 
21, p. 194.

A abrangência maior do conceito de justo título se es - 
tende ao compromisso de compra e venda e à promessa de cessão -
deste negócio jurídico. Anexo I, n9 22, p. ^ 9 5
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09 CONCLUSÃO.

0 justo título foi exigido como requisito da usucapião 
no período clássico do Direito Romano, mantido, depois por - 
iffustiniano, e hoje está em todas as legislações que contemplam 
este modo de aquisição, que acrescidos de outros requisitos , 
abrevia-lhe o prazo.'

1 - O título não se refere ao documento, objetivamen
te, e sim ao ato ou negocio jurídico que dá origem a posse.

O título é denominado justo título quando é idô -
neo a transferir o domínio do bem imóvel, mas não opera a -
transferêndia porque há um obstáculo ou irregularidade, de - 
forma ou na legitimidade do transmitente. O alienante não ê - 
o proprietário do imõvel ou não tem o poder de dispor dele. -

2 - O justo título deve ser translativo do domínio e
não apenas declaratõrio do direito das partes. A compra e ven
da "a non domino", a dação em pagamento, a permuta, a carta - 
de arrematação e a carta de adjudicação pertencem a categoria 
de justo tittulo porque têm efeitos translativos do domínio.

O formal de partilha, ao concretizar a parte i. - 
deal do herdeiro na herança, refere-se a aquisição ocorrida - 
pelo fato morte do autor da herança ( artigos 530, inciso I - 
e‘,1572 do Código Civil bsasileiro ) e, por isso mesmo, a pos
se ê lhe transmitida a título universal, com todos os defei - 
tos e virtudes ( ar.tigo 495 e 496 do Código Civil brasileiro).

Em conseqüência, a herançaeo legado não são jus -



tos títulos. Não o é, também, o formal de partilha 
que os instrumentaliza.

3 - A partilha, judicial ou por transação, que extin - 
gue o condomínio, declara o direito de cada co-proprietãrio no 
imóvel, não é justo título, considerando que o título está no 
anterior de aquisição de cada condômino ( artigo 631 do Códi - 
go Civil).

4 - A transação, ao declarar os direitos das partas pa 
ra cessação de litígio, através de mútuas concessões, não gera 
o justo título. Porém , se uma parte recebe imóvel sobre o qual 
tinha pretensão, terã justo título limitado a este bem.

5 - A sentença proferida em lide relativa ao domínio - 
não é justo título, porque não translativa da propriedade.

6 - A compra e venda a"non domino , feita por quem não- 
ê proprietário do imóvel, ou porque não tinha o poder legal - 
de alienar, é justo título.

7 - No Direito brasileiro, não basta o título transia- 
tivo para transferência do domínio. É necessário o registro do 
título na matrícula respectiva, que é modo de aquisição ( arti 
go 530, inciso I, e 676 do Código Civil brasileiro ). Em razão 
desse modo de aquisição,há divergências , tanto na doutrina co 
mo na jurisprudência, a respeito da necessidade, ou não, do re 
gistro do título para sua caracterização como justo título.

Argumenta-se que, seira o registro o possuidor não - 
pode alegar a boa fê. Para defender a exigência do registro - 
foi afirmado que a transcrição estaria entre as formas de di - 
reito exidas para a validade do contrato.

Outra corrente doutrinária e jurisprudencial enten 
de pela desnecessidade do registro, porque este seria já a con 
sumação do modo de aquisição. Se hã esta irregularidade, a usu 
capião, sobretudo, visa saná-la. Se houve registro, deu-se a - 
transferência, portanto será inútil a usucapião.

126



8 - 0 título eivado de nulidade absoluta não produz 
justo título. Mas a prática tem demonstrado o contrário na - 
apreciação dos casos concretos. Há doutrina e jurisprudência 
que admitem que a compra e venda feita por instrumento parti
cular é justo título.

9 - O título anulãvel é inútil para a usucapião ordi-
ria. Com efeito, se a prescrição da ação para anulá-lo é me - 
nor do que o previsto para a usucapião , 10 entre presentes - 
e 15 entre ausentes ,não haverá necessidáde do adquirente pe
dir a declaração do domínio mediante usucapião.

10 - 0 título deve ser real, ter existência, e não pu
tativo. Deve ser certo para corresponder com a coisa possuída.

11 - O título sujeito a condição suspensiva, somente -
será justo título se verificar a condição.

A resolução do negocio jurídico,,pela verificação 
da condição, antes do exaurimento do prazo da usucapião, extin 
gue o justo titulo ( art. 119 do Código Civil brasileiro).

12 - 0 justo título é independente da boa fé. Pode e - 
xistir justo título, apesar da má fé do usucapiente, que sabe 
do vicio ou irregularidade do título.

13 - Se for entendida a posse do compromitente compra
dor como não própria, porque direta, mantendo a posse própria 
o compromitente vendedor, o compuomisso de compra e venda não 
é justo título.

Porém, se for conceituado o compromisso de compra 
e venda como compra e venda de formação sucessiva ou escalo - 
nada, o compromitente comprador terá justo título.
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T9..1: Jurisprudência.

Na ausência de disposição legal no Direito brasileiro 
que forneça critérios para caracterização do justo titulo, os 
tribunais têm procurado nos casos concretos solucionar a li
de nas quais é alegado o justo título como suporte para a usu 
capião ordinária, com base na doutrina brasileira.

C Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a - 
nulidade do título impede a formação do justo título, quando- 
realizado por instrumento público sem a assinatura do outor - 
gante vendedor, sem possibilidade de ser alegada a boa fê do 
possuidor "ou que possua o bem com "animus domini".
1 USUCAPIÃO ORDINÁRIO - Boa fé Alegação repelida - Falta
de justo título - Ação improcedente.

Sendo a escritura nula por falta de assinatura do outor 
gante vendedor, não é possível que possa se constituir em títu 
lo justo para dar lugar à prescrição aquisitiva por meio de - 
usucapião.

Em conseqüência de título não justo, não se pode alegar 
a existência da boa fé, pois o imóvel adquirido em escritura - 
pública não assinada pelo vendedor, não pode dar ao possuidor
a firme e segura certeza de que realmente lhe pertença , ou - 
que o possua com "animus domini".



" APELAÇÃO CÍVEL N9 6.012 - Conselheiro -
Pena.

Apelantes: Agostinho Antonio dos Santos e- 
sua mulher.

Apelado: Francisco Coelho de Oliveira.

ACÕRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação - 
cível n. 6.012, da comarca de Conselheiro Pena, sendo apelantes 
Agostinho Antônio dos Santos e sua mulher e apelado Francisco - 
Coelho de Oliveira: Acorda, em Turma, a 2a. Câmara Cível do Tti 
bunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, incorporando neste- 
relatôrio de fls. e sem divergência na votação, conhecendo do 
recurso, ao mesmo dar provimento, nos termos do voto Relator , 
pelos fundamentos constantes das inclusas notas taquigrãficas 
devidamente autenticadas, que ficam fazendo parte integrante - 
desta decisão. Custas na forma da lei.

Belo Horizonte, 27 de junho de 1975 - JORGE FONTANA, - 
pres. - MENDES DOS REIS, relator - VAZ DE MELLO.

NOTAS TAQUIGRÂFICAS.

O Juiz Mendes dos Reis: Preliminarmente conheco do re - 
curso pois firmou a jurisprudência: "A apelação foi interposta 
tempestivamente. Não importa que as razões tivessem sido apre
sentadas no prazo legal, mas, dias depois da interposição. Ma
nifestado o recurso próprio, em tempo hábil, deve ser conheci
do" ( Alexandre de Paula, "O Processo Civil â Luz da Jurispru-
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jurisprudência", Vol. VIII, 39 auplemento, n. 10.350/y745) . -
Por isso, não obstante estar o apelo desacompanhado das razões 
apresentadas posteriormente e do requerido a fls. conheço do 
recurso por ser adequado, tempestivo e estar regularmente pre
parado.

Versa a espécie uma ação de usucapião ordinária, aforada 
com fulcro no art. 551 do CC, e ainda sob a vigência do art. - 
454 e segs. do CPC de 1939.

Na inicial esclarece o autor que, em 8•9• 1955, adquiriu 
dos rêus a propriedade descrita, sita no lugar Córrego Palmei
ras, do distrito Goiabeira , do município e comarca de Conse - 
lheiro Pena, em escritura pública, transcrita no Registro Imo
biliário, sob o n. 6.432, a fls. do Livro 3-E.

Esclarece ainda que vem exercendo a posse sobre o imó - 
vel, sem que ninguém o molestasse até fins de 1965 quando foi 
surpreendido pela propositura de anulação da referida escritu
ra, sob fundamento de que o vendedor não havia assinado a es - 
critura de compra e venda, em grau de recurso neste E. Tribu - 
nal. Afirma ainda que possui o terreno, durante todo o tem
po , como seu e de boa-fé, embora residam os rêus no mesmo di£ 
trito de Goiabeira.

Contestam os réus o direito alegado pelo autor, sob fun 
damento de que nunca o autor possuiu o imóvel mansa e pacifica 
mente como seu, pois que antes do decurso do prazo de 10 anos, 
isto é, em 2.9.1965, os rêus aforaram com a ação de anulação- 
da referida escritura, por vício insanável, cuja ação foi jul
gada procedente em 15.10.1971, por isso que, escritura e regis
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registros são nulos, para valerem como fundamento do usucapião 
não possuindo assim, o autor, os requisitos do art. 551 do CC- 
para usucapir o imóvel. Para se obter por sentença a declara - 
ção do domínio nos termos do art. 551 do CC são bastantes os 
seguintes requisitos, na lição de Carvalho Santos: "a) coisa - 
hábil; b) posse; c) "animus domini"; d) lapso de tempo; e)- 
justo título; f) boa-fé". "É necessário o concurso de todos- 
esses requisitos. Um só que falte e já não poderá haver o usu 
capião ordinário" (" Código Civil Interpretado", vol. VII/436).

Fez o autor , apelado, nos autos, prova de que tem a pos 
se do imóvel a partir de 8.9.1955, posse essa do imóvel descri
to, adquirido pela escritura de que faz referência o documento- 
de fls. Apesar da posse, esta foi obtida em escritura e consta 
realmente não haver sido assinada pelo outorgante vendedor, A - 
gostinho Antônio dos Santos, consoante admite o próprio autor , 
e está constatado na cópia autenticada de fls., em que o perito 
conclui não haver a mesma escritura de venda sido assinada pe
lo outorgante vendedor Agostinho Antônio dos Santos.

Ora, justo título, na forma da definição legal ê um títu 
lo capaz de transferir a propriedade e que a trasferiria se es
tivesse emendado por proprietário ou não contivesse tal vício. 
Para ser justo tem de ser certo , válido, ou seja, conter to - 
das as formalidades externas, legais; escritura de venda sem ais 
sinatura do outorgante vendedor não pode ser considerado título 
justo, pois que ê nulo de pleno direito, não obstante a trans^ - 
crição que conseqüentemente também ê nula.

O título a que faltam as formalidades e solenidades pres
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prescritas na lei não pode ser válido e justo, para gerar usu 
capião. Também, em conseqüência de título não justo, não se - 
pode alegar a existência de boa-fé, pois o imóvel adquirido - 
em escritura pública, não assinada pelo outorgante vendedor , 
não pode dar ao possuidor a firme e segura certeza de que - 
realmente lhe pertença, ou que o possua com "animus domini".
A boa-fê deve existir desde o início da posse e em todo o - 
tempo dela.

Justo título ê aquele capaz, em tese, de transferir o 
domínio. Ê lição de Lafaiete: " O justo título deve ser: a) - 
válido, isto ê, passado com as formalidades externas substan
cias". Acresce ainda "não se consideram, portanto, justo tí
tulo para a prescrição:... 29) os contratos nulos por defeito 
de forma", e , "os atos proibidos por lei" ( "Direito das - 
Coisas", § 68, 2a. ed.).

Assim, sendo a escritura nula, por falta de assinatura 
do outorgante vendedor, não é possível que possa se constituir 
em título justo, para dar lugar à prescrição aquisitiva por - 
meio de usucapião.

Na lição citada de Carvalho Santos é necessário o con
curso de todos os requisitos pelo mesmo arrolados para que - 
possa haver usucapião, e na falta de um só deles já não pode
rá haver o usucapião ordinário. E faltando o justo título, pe 
la nulidade da escritura, ê claro que não poderá haver usuca 
pião.

Dissipando qualquer dúvida em processo idêntico, deci
diu o Pretório Excelso: " Para o usucapião, não se considera- 
'justo título a escritura sem o formalismo necessário, ou seja,
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sem a assinatura das partes", (acórdão unânime da la. Turma - 
no RE n. 6.653 - PI, Rei. Min. Laudo de Camargo, in RT 152/122 
" apud " " Repertório de Jurisprudência do Código Civil " de 
Rodrigues de Alckmin n. 899, vol. 1/340. " Direito das Coisas")

Assim sendo, "data venia" do parecer da douta Procurado 
ria, dou provimento ao recurso para reformar a decisão apelada, 
julgando improcedente a ação, condenar o autor ao pagamento - 
das custas e honorários de advogado na base de 20% sobre o va
lor da causa.

O Juiz Vaz de Mello: Dou provimento ao apelo para o fim 
de julgar improcedente a ação proposta. Em verdade, demonstra
do ficou que a escritura que serviu de base ao ajuizamento da 
ação não contém a assinatura do autorgante vendedor, não cons
tituindo, pois, justo título para gerar usucapião.

Custas "ex lege".

Em , Revista dos Tribunais n. 495/209.

No mesmo sentido o Tribunal de Alçada de Minas Gerais

2 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
Justo título - Inocorrência na espécie - Escritura pú - 

blica não assinada pelo vendedor.

Para ser justo, o título tem que ser certo válido, ou 
seja, conter todas as formalidades externas e legais. A escri
tura de venda sem assinatura do outorgante vendedor ê nula de 
pleno direito, não podendo ser considerada título justo, alega 
(da a boa fé, nem gerar usucapião.
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Apelação Cível n. 8.184 - Conselheiro Pena

Apelante: Francisco Coelho de Oliveira

Apelados: Agostinho Antônio dos Santos e
sua mulher.

ACÕRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação- 
clvel n. 8.184, da comarca de Conselheiro Pena, sendo apelante 
Francisco Coelho de Oliveira e apelados Agostinho Antônio dos-
Santos e sua mulher. Acorda, em Túrma, a 2a. Câmara Cível do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais incorporando o re
latõrio de fls. e sem divergência na votação, negar provimento, 
pelos fundamentos constantes das inclusas notas taquigrãficas, 
devidamente autenticadas, que ficam fazendo parte integrante - 
desta decisão. Custas na forma da lei.

Belo Horizoante, 12 de novembro de 1976 - MENDES DOS - 
REIS, relator - VAZ DE MELLO - WALTER MACHADO.

NOTAS TAQUIGRÃFICAS .

O Juiz Mendes dos Reis: Desprezo as preliminares levan
tadas, por incabíveis. Na presente ação, os autores pedem a de 
claração de nulidade de escritura pública de um terreno de sua 
propriedade, bem como o seu conseqüente registro. Dá noticia a 
inicial de que os autores, casados civilmente, proprietários - 
de uma área de terras de 42,12 ha no lugar denomonado Cõrrego- 
das Palmeiras, distrito de Goiabeira, combinaram em vendê-la - 
kpara o rêu, condicionando a assinatura da escritura a que o -



comprador depositasse na mão do tabelião uma nota promissória 
representativa do preço da venda; somente depois disso a escn 
tura seria assinada.

Lavrada a escritura, foi a mesma assinada pelo compra
dor, pelas testemunhas, não sendo assinada pelo autor em vir
tude de haver o réu faltado com o combinado sobre o depósito- 
do pagamento do preço. Mesmo sem a assinatura do autor, foi - 
extraída cópia da escritura e registrada no Registro de Imó - 
veis. Contestando a ação; alega o réu, em preliminar, decadên 
cia do direito da ação... face ao disposto no art. 178, n. V, 
"b", do CC e, ainda, que, estando na posse do imóvel há mais- 
de 10 anos, havia a prescrição aquisitiva, na forma do art. - 
551 do CC.

No mérito, afirma que a venda foi feita regularmente e 
que os autores estão agindo de má-fé, pois que o imóvel se va 
lorizou e se arrependeram do negócio. Alegam ainda, que, - 
mesmo que não fosse pago o preço, a ação apropriada seria a - 
de cobrança, e não a de nulidade da escritura. Poderia haver- 
o reconhecimento das preliminares de caducidade e de prescri
ção ( usucapião ) ou a improcedência da ação. Juntaram as par 
tes os documentos instituidores da causa e, em impugnação, os 
autores rebatem a improcedência das preliminares. Foi procedi 
da perícia, com quesito único, ao qual respondeu o perito, a 
fls., que realmente no livro de notas em que foi lavrada a es 
critura não consta a assinatura do outorgante, vendedor, Agos 
tinho Antônio dos Santos.

Realmente, assim, a escritura não chegou a se aperfei-'-
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aperfeiçoar, porque lhe falta um dos seus elementos substân - 
ciais, a assinatura do vendedor, tornando-se nula. É da essên
cia dos contratos de transmissão de imóveis e direitos reais 
a sua efetivação através do instrumento público ( art. 134 do 
CC ) e, para a validade desse instrumento como requer o art . 
82 do CC, necessários agente capaz, objeto lícito e forma - 
prescrita ou não defesa em lei; Do contrário, o ato não tem- 
validade, como expresso no art. 130 do CC, acarretando as nul_i 
dades previstas no art. 145. Clõvis ensina que a forma dos - 
atos jurídicos "é o conjunto de formalidades que se devem obser 
var, para que a declaração da vontade tenha eficácia jurídica"
(" Código Civil Comentado", vol. 1/415).

Pela decisão constante de fls. dos autos, de que fomos 
Relator, ao examinarmos a escritura para valer como justo títu 
lo em usucapião frisamos: "Para ser justo, o título tem que 
ser certo, válido, ou seja, conter todas as formalidades exter 
nas, legais e escritura de venda sem assinatura do outorgante- 
vendedor não pode ser considerada justo, pois que é nula de - 
pleno direito, não obstante a transcrição que, consequentemen
te é nula". O título a que faltam formalidades e solenidades - 
prescritas em lei não pode ser válido e justo para ser usuca - 
pião. Também em conseqüência de título não justo não se pode - 
alegar a existência da boa fé, pois o imóvel adquirido em es - 
critura pública não assinada pelo outorgante vendedor não- 
pode dar ao possuidor a firme e segura cerfeza^de que real 
mente lhe pertença ou que o possua com "animus domini". Justo- 
título é aquele capaz em tese, de transferir o dorftíhio.

Ê lição de Lafayette: "O justo título deve ser: a) vá
lido, isto é, passado com as formalidades externas substan-
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substanciais". Acresce , ainda " não se consideram, portan
to, justo título para prescrição... 29) os contratos nulos - 
por efeito de forma", e "os atos proibidos por lei. Assim sen 
do, a escritura nula, por falta de assinatura do outorgante - 
vendedor, não é possível que possa se constituir em título - 
justo para dar lugar a prescrição-'aquisitiva por meio de usucapião.

Por duas vezes ouvida nestes autos, a douta Procurado
ria manifestou-se opinando pelo não conhecimento das prelimina 
res e improvimento do recurso.. Assim sendo; nego provimento à 
apelação, para confirmar a sentença recorrida de fls.

Em Revista dos Tribunais n. 514/223.

3 Simples recibo particular não gera o justo título confor
me acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

USUCAPIÃO ORDINÁRIO - Justo título - Recibo particular - 
Ineficácia - Reivindicatõria procedente.

Ementa oficial: Usucapião ordinário, Justo titulo. Reci
bo particular. Se se trata de usucapião ordinário, a ser admiti 
do com posse inferior a 20 anos, não basta a invocação de qual
quer titulo pois a presença aquisitiva, em tal conjuntura, só é 
viável quando o possuidor de boa-fé disponha de justo titulo pa 
ra legitimá-la. E como justo titulo, para esse efeito, é de con 
siderar-se apenas o fato jurídico que tenha o poder, em tese, - 
de efetuar a transmissão, embora na hipótese lhe faltem os re - 
quisitos para realizá-la. E, obviamente, um mero recibo particu
lar de terceiro não pode ter a faculdade acima referida.

TJMG - Ap. 60.760 - BELO HORIZONTE - 4a. C. apte: Maria-
Soares - apda: Luciana da Silva Castelli - j. 16.12.82 - rei Des
Humberto Theodoro - v. u.

Em Revista dos Tribunais 575/292.
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1̂ - Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, n9243.668 ,
acentou que " A aquisição " a non domino " ê a hipótese mais - 
freqüente de justo título e este enseja usucapião.

USUCAPIÃO - Imóvel - Aquisição "a non domino - Justo tí
tulo - Prescrição aquisitiva - Nulidade de transcrição - Impro
cedência - Apelação não provida.

A aquisição 'h non domino" ê a hipótese mais freqüente de 
justo título e este enseja usucapião.

N. 243.668 - Piedade

Apelante: Benedito Vieira Cardoso.

Apelado : Mário Tonarelli.

ACÓRDÃO.

Vistos , relatados e discutidos estes autos de apelação - 
cível n. 243.668, da comarca de Piedade, em que ê apelante Bene
dito Vieira Cardoso, sendo apelado Mario Tonarelli: Acordam, em 
4a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação-' 
unânime negar provimento â apelaçao, pagas as custas ccmo de direito.

1 - Realmente, dispe_nsãvel, no caso , a intervenção do - 
Ministério Público, pois, as partes litigantes são maiores e ca
pazes e não se cuida de ação direta de cancelamento de registro- 
Imobiliãrio ou de processo administrativo referente a tal cance
lamento ( art. 43, n. I, "d", da Lei Orgânica do Ministério Pú -
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Público).

2 - Apelante e apelado são titulares de cessões de direi 
tos hereditários concernentes, ao que parece, aos mesmos imóveis

0 apelado logrou transcrever os seus títulos no registro 
de imobiliário em 1.6.1956 (fls)

Como não conseguisse fazer o mesmo com o seu, o apelante 
veio a demandar a nulidade daqueles títulos do apelado.

Para desacolher esse pedido, o Magistrado aceitou a ale 
gação de usucapião deduzida pelo apelado na fase própria de cau 
sa, asseverando, de passagem, que os títulos do mesmo seriam - 
anuláveis e não nulos, como quer o apelante.

3 - Não poderia ser de outra forma.
Os títulos do apelado, quando muito, seriam anuláveis e 

não nulos, pois, extrinsecamente perfeitos.
A questão, aliás, carece de maior relevância, presente o 

fato de que o apelado, quando da propositura da ação, já havia 
usucapido o imóvel em tela.
. Com efeito, não há negar que o apelado possuía justos tí̂

tulos do referido imóvel.
Justo título, como realçou o Magistrado, forte no ensina 

mento de Lenine Nequete ( in "Da Prescrição Aquisitiva", pág.'- 
173), vem a ser "todo ato formalmente adequado a transferir o 
domínio ou o direito real de que se trata, mas que deixa de pro 
duzir tal efeito em virtude de não ser o transmitente senhor da 
coisa ou do direito, ou de faltar-lhe o poder legal de alienar. 
A aquisição " a non domino " é a hipótese mais freqüente".



No mesmo sentido, aliãs, são os ensinamentos de Orlando 
Gomes ("Direitos Reais", n. 153) e de Carvalho Santos (" Cõdi. 
go Civil Brasileiro Interpretado", vol. VII/437 ), que têm me
recido aco~hida na jurisprudência do TJSP" 9/197 e 34/115 ).

Destarte, muito embora o apelado houvesse adquirido " a 
non domino". O imóvel em questão,os respectivos títulos eram- 
hâbeis a ensejar o usucapião reconhecido na sentença.

Do exposto, nega-se provimento ao recurso, para que sub 
sista a escorreita decisão apelada, inclusive por seus próprios 
e jurídicos fundamentos. Custas da lei. •

São Paulo, 29 de abril de 1976.
HENRIQUE MACHADO , pres. com voto - GEORGE MENEZES GO—  

MES , relator - Participou do julgamento, com voto vencedor, oc
Des. campos Gouvêa.

Em Revista dos Tribunais 496/68.

5 No mesmo sentido julgou o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, admitindo como justo titulo a venda "a non domino" do 
enfiteuta que alienou o domínio pleno, quando poderia, somen
te, ter transferido o domínio útil.

USUCAPIÃO - INTERVENÇÃO DO TÍTULO DE POSSE - JUSTO TÍTU 
LO DE POSSE - JUSTO TlTULO - BOA-FÉ - POSSE CONTÍNUA - ÔNUS DA 
PROVA.

0 instituto jurídico da intervenção do título da posse - 
e a operação resultante do fato de terceiro, estranho ao conhe
cimento e à vontade do novo possuidor, e pela qual a posse nova
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se desliga da posse antiga, perdendo os vícios que a contami
navam e adquirindo capacidade de gerar o usucapião.

Todo título que tenha por objeto transmitir a proprie
dade, revestido das solenidades exigidas por lei para sua va 
lidade formal, mas cuja ineficácia resulta da ausência de ti
tularidade do direito real de propriedade na pessoa do autor 
da transmissão "a non domino", deve ser entendido como justo 
título para efeito de usucapião.

O possuidor com justo título tem por si a presunção de 
boa-fê que é a crença de que a coisa possuída lhe pertence de 
fato e de direito porque ignora o vício ou o obstáculo que - 
lhe impede a aquisição.

A posse contínua é a que não sofre qualquer contestação 
ou oposição durante o tempo necessário para o usucapião.

Fatos que não foram contestados são admitidos como ve
rídicos se o contrário de sua afirmação não resulta do con - 
junto das provas.
Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro versus Maria Rosa Alves 
dos Reis e seu marido.

Ap. n9 43.908 - Relator : DES. HUGO AULER.

- ACÓRDÃO.

Vistos , relatados e discutidos êstes autos da apelação 
cível n9 43.908, em que é apelante: a Exma. Mitra Arquiepisco
pal do Rio de Janeiro e são apelados Maria Rosa Alves dos - 
Reis e seu marido:
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Acordam os desembargadores da 5a. Câmara Cível do Tribu 
nal de Justiça do Distrito Federal, preliminarmente, por unani 
midade de votos em desprover o agravo no auto do processo e, 
de meritis também unanimemente, em negar provimento â presente 
apelação para o efeito de confirmar a sentença recorrida.

E assim decidem pelos seguintes fundamentos:
Preliminarmente: Não merece provimento o agravo no auto 

do processo interposto a fls. 55 e reduzido a têrmo a fls. 56-
dêstes autos, interposto contra a parte do despacho saneador-
de fls. 53, que pôsto, implicitamente, não admitiu a produção- 
de prova testemunhal e pericial. E assim é de decidir-se, por- 
isso que não foi de modo algum contestado o fato de que o imó
vel em causa seja o mesmo sôbre o qual incidiu a enfiteuse e, 
muito menos, que desde a compra e venda celebrada por escritu
ra pública de 8 de julho de 1933 ( cert. de fls. 12-14), quan
do lhe foi dado pela primeira vez o caráter aparente de alodia
lidade, não mais foi efetuado o pagamento dos foros devidos pe 
lo contrato de aprazamento. Fatos que não foram contestados - 
são admitidos como verdadeiros se o-contrário não resulta do - 
conjunto das provas. É o princípio da verdade formal consagra
da no art. 209 do Cõd. de Proc. Civil, e que faz independer de 
prova a afirmação que não fôr contestada e cuja presunção de 
veracidade não conflitar com as provas produzidas na ação Conf. 
PONTES DE MIRANDA ("Comentários ao Código de Processo Civil",- 
Rio , ed. "REVISTA FORENSE", 1947, vol. II, págs. 159-164).

De meritis: Como se verifica da prova dos autos, a ape
lante propôs a presente ação ordinária para que seja decretado
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o comisso, e, conseqüentemente, a caducidade da enfiteuse re - 
lativa ao imóvel de que tem o domínio direto, alegando não só 
a legitimidade de sua alienação pelo enfiteuta efetuado com o 
caráter aparente de alodialidade e, portanto sem o seu consen
timento, como também a mora no pagamento dos foros devidos pe 
lo mesmo contrato de aprazamento (dec. de fls. 2-4). Entretan
to, contestando a ação , os apelados alegaram a seu favor a a
quisição da propriedade pelo usucapião, por isso que haviam su 
cedido a seu genitor e sogro que possuía o imóvel em questão - 
se fôra de sua plena propriedade por título transcrito hã mais 
de 15 anos, com boa-fé e sem a menor oposição ( doc. de fls. - 
33-34).

Com efeito, na espécie sub judice, hã a prova plena de 
que, por escritura pública celebrada a 8 de julho de 1933 (cert
de fls. 12-14) , transcrita no Registro de Imóveis desde 16 do-
mesmo mês (cert. de fls. 16), o genitor e sogro dos apelantes- 
adquiriu a plena propriedade do imóvel em causa como se fôra - 
alodial, pôsto que o alienante tivesse apenas o direito real - 
de posse resultante do contrato de enfiteuse que lhe fôra trans 
ferida com licença da apela te a 16 de agôsto de 1892 (certs.- 
de fls. 8.10). Falecendo aquêle último adquirente do domínio -
pleno a 3 de junho de 1935 ( cert. de fls. 35), a posse e a -
propriedade do imóvel foram transferidas desde logo aos apela
dos por fôrça da abertura da sucessão, na conformidade do art. 
1.572 do Cõd. Civil, sem qualquer solução de continuidade, pôs 
to que a partilha haja sido julgada a 19 de outubro de 1943 e 
tenha sido passado a 31 de dezembro de 1943 o respectivo for-
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formal, transcrito a 9 de abril de 1945 (cert. de fls.15).
Nessa condições, logo se está a ver que os apelados pos 

suem o imóvel em causa, por si mesmo e seu antecessor desde 16 
de julho de 1933, data em que foi transcrita a escritura públi^ 
ca de compra e venda do domínio pleno (certs. de fls. 12,13,14 
15 e 35) até 1 de dezembro de 1949, data em que foram notifi
cados judicialmente pela apelante da existência da enfiteuse - 
(doc. de fls.6), portanto, durante 16 anos, quatro meses e 15 
dias, com justo título e boa-fé e sem a menor oposição, preen
chendo dêsse modo todos os requisitos legais para a aquisição- 
pelo usucapião, na conformidade do art. 551 do Cõd. Civil.

0 justo título, que ê o fato jurídico que serve de supor 
te à aquisição da propriedade, têm-no os apelantes e sempre o 
tiveram, por si mesmo e seu antecessor, em funçaõ do usucapião 
pouco importando o vício a fulminá-lo de nulidade, eis que o 
enfiteuta efetuara a 8 de julho de 1933 uma venda a non domino 
ao transferir o domínio pleno, e não apenas o domínio útil , 
àquele , de quem os apelados o houveram a título univer
sal a 3 de julho de 1935 (certs. de fls. 8-11 e 35). Isto por
que se há de entender por justo título apto a servir de funda
mento para o usucapião o ato jurídico que formalmente reúne em 
si tôdas as condições necessárias para operar a transferência 
da propriedade, mas que substancialmente não tem capacidade pa 
ra transmitx-la por conter um vício que impede essa mesma trans_ 
missão. E ê precisamente a existência dêsse vício substancial- 
resultante da ausência de qualquer direito de domínio ao autor 
da transmissão que o usucapião tem por objeto convalescer, tor
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tornando real o que apenas aparente, pois atémesmo o dolo do- 
falso transmitente não impede que o título seja justo em rela
ção ao adquirente. Conf,: AUBRY & RAU ("Cours de Droit Civil - 
Français", Paris, Ed. Marchai & Billard, 1935, 6a. ed. tomo II, 
§ 218, págs. 508 - 509, nota 1); LAURENT ("Principes de Droit- 
Civil", Paris , Ed. A. Marescq, 5a. ed., 1893, tomo XXXII , n9 
389, pág. 409); CARVALHO SANTOS (" Código Civil Brasileiro In
terpretado", Rio , Ed. Freitas Bastos, 1937, 2a. ed. vol. VII, 
págs. 328). É o princípio da aparência como causa de aquisição 
de direitos a dar efeitos jurídicos ao aspecto fotma de deter
minados atos jurídicos, tanto assim que o egrégio CLÕVIS colo
ca em um plano superior como elemento característico do justo 
titulo a respectiva, transcrição ("Código Civil", Rio, Ed. Fran 
cisco Alves, 1938, 5a. ed., volume III, págs. 94). Domina, pois 
a matéria o princípio de que, nulo ou anulável, ou mesmo ine - 
xistente, o ato jurídico revestido de tôdas as formalidades - 
legais pelo qual foi transferida a propriedade ao possuidor , 
pôsto que, aparentemente, constitui êle um justo título para- 
aquisição do domínio da coisa transcrita, não mais pela causa- 
aparente, porque com fundamento no usucapião. Assim, por exem
plo, a compra e venda ou a adjudicação são títulos ad usucapio 
nem habilis, muito embora hajam sido afinal realizadas a non
domino. Em conseqüência, por justo título se há de ter não só 
a escritura pública de compra e venda outorgada pelo enfiteuta 
que ludibiou o de cujus, transmitindo-lhe o imóvel com o cará
ter de alodialidade, como também a carta de adjudicação passa 
da a favor dos apelados por fôrça da morte daquele adquirente-'



tanto mais quanto âmbos os instrumentos foram levados à trans
crição (cert. de fls. 8-11). Distrito Federal, 17 de dezembro- 
de 1957. Mãrio Guimarães Fernandes Pinheiro, presidente; Hugo- 
Auler, relator: Eurico Portela.

Em Revista Forense , 186/195.
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6 _
0 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou que a falta 
de registro exclui o justo titulo.

USUCAPIÃO ORDINÁRIO - Escritura de compra e venda não 
transcrita - Inadmissibilidade - Necessidade de transcrição.

0 usucapião ordinário não só se não exclui com a exis
tência de titulo como o exige , e transcrito, sem o que não
se trata de justo titulo, de instrumento poderoso , em princl -
pio, a transferir o domínio. Apenas, necessário é que , na hipõ
tese, no caso, essa transferência não se opere, o que ocorre -
na aquisição a non domino.

Ap. 11.754-1 - Moji-Mirim - 3a. C. 
aptes: Ruben de Almeida e sua mulher - apdo: Juízo de DireiL 
to - j. 22.9.81 - rei. Des. Evaristo dos Santos - v.u.



f  0 Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário -
n9 78.881 decidiu , por unanimidade que há necessidade do regis 
tro para determinação do justo título:

USUCAPIÃO - JUSTO TÍTULO - EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO - CÓDI 
GO CIVIL, ART. 551.

1 - Justo título para efeito do que expressa o art. 551
do C. Civ. é o instrumento hábil, formalizado e registrado, mas,
bem se vê, que manifeste aquisição "a non domino".

2 - Procedentes da Corte.

3 - Recurso extraordinário provido, em parte.

Recurso Extraordinário n9 78.881 - Goiás - Recorrentes: - 
Joaquim Lourenço de Melo e s/mulher - Recorridos: Jari de Olivei 
ra Pimenta e outros - Rei.: Min. Antonio Neder - j. 17/10/1975 - 
STF.

ACÓRDÃO.

Vistos e relatados estes autos de Recurso Extraordinário 
n9 78.881, do Eatado de Goiás, em que são recorrentes Joaquim - 
Lourenço de Melo e sua mulher, e recorridos Jari de Oliveira - 
Pimenta e outros, decide o Supremo Tribunal Federal por sua Pri 
meira Turma, unanimemente, conhecer e prover, em parte, de acor 
do com as notas juntas.

Brasília, 17 de outubro de 1975.
ELOY DA ROCHA, Presidente - ANTONIO NEDER, Relator.
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VOTO.

O Sr. Ministro Antônio Neder (Relator): - 1 - 0 funda - 
mento único do acórdão impugnado é o de que se acha prescrito- 
o direito que os recorrentes postuíam.

Considera sobredito julgado que se configura, em favor- 
dos recorridos, a usucapião ordinária definida no art. 551 do 
C. Civ. e por eles argüida na contestação (fls. 182/184) e no 
apelo (fls. 425).

Afirma, outrossim, o julgado goiano, que o "dies a quo" 
do prazo prescribente na espécie é o da expedição do título pe 
lo qual Adan Harasymovich, teria adquirido a propriedade das - 
terras questionadas nestes autos, isto é, a sentença que, em 
25-6-31, adjudicou a.ele o mencionado imõvel.

A vista de tais premissas decisórias, é de se concluir 
que o discutido acórdão reconheceu demonstrada, no caso o usu
capião previsto no art. 551 do C. Civ., porque os recorridos , 
considerado o prazo de quinze anos a partir de 1931, e tomadas 
em conta as causas que interrompem o curso desse prazo , usuca 
piram o domínio daquelas terras.

Noutras palavras, e resumindo, é de se concluir que o 
acórdão impugnado considerou título justo, para o efeito pre - 
visto no art. 551 do C. Civil., a adjudicação, pura e simples, 
emitida em 1931 a favor do nomeado Adan Harasymovich.

2 - Em sua longa petição de recurso extraordinário, ale 
<̂ am os recorrentes, dentre outras razões , que o acórdão impug



dmpugnado diverge do que foi proferido por esta Corte no RE -! 
6.750, de SP, do qual foi relator o saudoso Ministro Orozimbo- 
Nonato.

É que esse aresto havido como paradigma de confronto de 
cidiu que justo título, para o efeito previsto no art. 551 do 
C.Civ. , ê o título formalizado ou tracrito.

Sem dúvida, eis o que se lê no seu texto quanto ao por
menor :

"O argumento não pode prevalecer quanto ao usucapião or 
dinãrio. Este exige "justo título" vale dizer, título formali
zado, e , pois transcrito. O "justo título ", como dizia Voe- 
cio " est causa habilis ad dominium transferendum" (ad, Paud., 
lib. 41, tit. 3, n9 9); o que, por sua natureza, é translativo 
da propriedade (Troplong, Presc., 4 ed., tit. II, § 873); o - 
que legalmente baste para transferir "el domino de derecho real 
de cuya precriciõn se trate" ( art. 192 do C. Civ. Esp., "apud' 
Alas, "De la Usucapion?" pág. 134).; o título hábil em tese , 
para transferir o domínio ( Lafayette ). Ver mais Rodrigues Jú 
nior, "A Posse", n9 67, págs. 317 e 319; Sã Pereira "in" Ma - 
nual Lacerda, v. VIII, págs. 240/243; Clõvis Bevilaqua vol. 3, 
págs. 84, etc.

Assim, o usucapião ordinário não sõ exclui com a exis - 
tência de título, como o exige, e transcrito, sem o que não se 
trata de justo título, de transferir o domínio. Apenas , neces 
sãrio é , que, na hipótese, no caso essa transferência não se 
opere, o que ocorre na aquisição "a non domino". O justo títu
lo que excusa o usucapião é o que traduz aquisição "a non domi 
n*o e , assim, a lei quando exige, para o usucapião ordinário ,
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onusto título", refere-se ao instrumento hábil formalizado 
registrado (Lafayette, "Cousas", § 6 8 , n9 163) mas que manifes 
te aquisição "a non domino".

Considerando que o julgado agora discutido não se refe
riu ã formalidade que aqueloutro julgou necessária, de se achar 
transcrito o título para merecer o qualificativo de justo e - 
produzir o efeito referido no mencionado art. 551 do C. Civ. , 
e atento a que, versado fosse o pormenor, outro seria o desfe
cho ou a solução do caso no ponto pertinente à prescrição, con

' * cluo que, na verdade, consubstanciado está o desacordo entre-
o acórdão local e o definido como padrão.

Portanto, conheco do recurso.

3 - E dele conhecendo, aplico o direito à espécie, como 
se lê no verbete 456 da Súmula do STF.

Meu entendimento é o de que a carta de adjudicação ques 
tionada neste recurso não é justo título para formar usucapião 
nos termos do art. 551 do C. Civil.

Com efeito não é justo título esse documento porque ele 
contém erro material tão evidente e indiscutível, que o torna- 
ineficaz para tal fim.

É que os documentos de fls. 29 â fls. 31 provam que, na 
ação executiva proposta por Adan Harasymovich contra Jerónimo- 
Lopes Esteves e outros para cobrança de seus honorários de a - 
grimensorque fez a divisão da Fazenda Areado, foram levados à 
praça 141 hectares, 87, 8 ares e 20 centiares que formavam o 
quinhão de Jerônimo Lopes Esteves, mas, por engano ou erro - 
n\anifesto, foi adjudicado, ao supradito Harasymovich, a área - ’
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total da quota- parte do mencionado Jerônimo (648 ha., 8 ares
e 20 centiares), como se lê na sentença de adjudicação de fo - 
lha 27, pois esta, em vez de lhe adjudicar a área levada â pra 
ça ( 141 ha.. 87 ares e 10 centiares ), adjudicou-lhe a área - 
penhorada (648 ha., 8 ares e 20 centiares).

Vê-se que, no tocante â área que excede â de 141 ha. , 
87 ares e 10 centiares, a supracitada carta de adjudicação não 
constitui justo título que sirva de base a usucapião nos ter - 
mos definidos pelo art. 551 do C. Civil, isto porque ela con - 
têm erro material que se verifica de plano.

Penso que este fundamentoé bastante para impedir se re
conheça a prescrição decretada pelo acórdão recorrido no con - 
cernente â sobredita área que excede os 141 ha., 87 ares e 1 0- 
centiares.

5 - Conheço do recurso e lhe dou provimento para, afa£ 
tada a prescrição a que se refere o acórdão local, admitir que 
o eg. Tribunal de Goiãs julgue a apelação como lhe parecer ju
ridicamente acertado.

EXTRATO DA ATA

RE 78.881 - GO - Rei. Ministro António Neder, Rectes.;- 
Joaquim Lourenço de Melo e sua mulher. (Advs.: Elísio de Assis 
Costa e outro). Recdos.: Jari de Oliveira Pimenta e outros. - 
(Adv.: Arthur Rios).

Decisão: Adiado pelo pedido de vista do Ministro Rodri
gues Alckmin, após o voto do Relator que conhecia e provia. Fa 
lãram: pelos recorrentes, o Dr. Elísio de Assis Costa, e, peles
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recorridos, o Dr. Arthur Rios.
Presidência do Sr. Ministro Aliomar Baleeiro . Presen - 

tes ã Sessão os Srs. Ministro Eloy da Rocha, Bilac Pinto, An
tônio Neder e Rodrigues Alckmin, . Procurador-Geral da Repúbli 
ca, substituto, o Dr. Oscar Corrêa Pina.

Brasília, 8 de abril de 1975 . - Antonio Carlos de Aze
vedo Braga, Secretário.

O Sr. Ministro Rodrigues Alckmin:
A questão de fato alegada na inicial é a seguinte: na - 

divisão da Fazenda "Areado", julgada em 1930, ao condômino Je- 
rônimo Lopes Esteves tocou um quinhão de 648 ha., 8a. e 20 ca. 
Moveu o agrimesor Adan Harasymovich, para cobrar os honorários 
ação executiva contra Jerônimo.

Foi penhorada a gleba, em sua totalidade. Mas em dois - 
editais e na terceira praça, foram praceados somente 141 ha ., 
87 a. e 10 ca. Foram adjudicados ao exeqtiente Adan, contudo , 
ilegalmente, os 648 ha., 8 a. 20 ca. E com esta área se expe - 
diu carta de adjudicação , transcrita em 29-6-44.

Os ora autores, Joaquim Lourenço de Melo e sua mulher , 
aduiriram, de sucessores de Jerônimo, a área que entendem lhe- 
sobejava: 506 ha. e 2.110 m2.

E propuseram uma ação dita de "licença para retificação 
de registro ", em que postulam fosse a transcrição da adjudica 
ção (transcrição n9 7.614) considerada como referente â menor- 
área.

O Dr. Juiz de Direito teve como prescrita a ação. A pres
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prescrição foi repelida em segundo grau , porque, em se tra - 
tando de ação real, e em sendo de 1944 a transcrição, o prazo- 
prescricional se suspendera a beneficio de herdeiro menor de- 
Jerônimo Esreves . Mas foi, finalmente, repelida a demanda, - 
com a consideração de que seria de mister alterar ou modificar 
a sentença de adjudicação, que transitara em julgado, por for 
ça de outra decisão jduicial.

Daí a propositura desta nova ação, dita de "nulidade do 
processo executivo" (sic).

A ação foi contestada, alegando-se impropriedade da pre 
tensão, prescrição aquisitiva e legitimidade da adjudicação , 
por ter ocorrido equívoco em editais.

A sentença considerou que, para declarar a "nulidade do 
processo executivo", seria de mister anular a sentença. 0 caso 
assim, era da rescisória, cujo prazo se esgotara. E teve como- 
improcedente a ação.

O acórdão de fls. 346 entendeu que a ação ordinária era 
própria para anular a sentença de adjudicação.

E determinou que o Juiz decidisse a lide.
Veio a sentença de fls. 358, que deu pela procedência - 

da ação.
0 acórdão de fls. 475 julgou os autores carecedores da- 

ação. Teve que ocorrera a prescrição aquisitiva, pelo decurso 
de quinze anos.

Ao extraordinário, pelas alíneas "a" e "d", o eminente- 
Relator, Ministro Antônio Neder, dá provimento para afastar a 
prescrição. Admite o dissídio, pois se considerou apto a gerar



prescrição aquisitiva título não transcrito. E apreciando a 
espécie entende que a carta de adjudicação não ê título justo, 
porque contém erro material evidente. Determina, pois, afasta
do o reconhecimento do usucapião, que o ilustre Tribunal local 
aprecie as mais questões da apelação.

Pedi vista e passo a proferir voto.
Admito o dissídio, quanto a justificar usucapião título 

não transcrito.
E pela consideração de que não constitui justo título o 

não transcrito, dou provimento ao presente recurso extraordiná 
rio, para afastar o usucapião reconhecido.

Já em 1947, no julgamento do RE 6.750, o eminente Rela
tor, Ministro Orozimbo Nonato, afirmava que o "justo título" é 
o "instrumento hábil, formalizado, registrado (Lafayette "Coi
sas", § 6 8 , n9 163), mas que manifeste aquisição "a non domind'

Ainda : RE 8.952.
Na doutrina, Clõvis Bevilaqua ponderou:

"Título é o fundamento do direito. Em relação ao domínio
é o fato jurídico pelo qual a propriedade se adquire ou transfe
re.

O título deve ser justo, segundo as formas do direito. - 
Entre essas formas está a transcrição a respeito dos atos de - 
clarados nos arts. 531 e 532" ( C. Civ. Comentado, vol. III, - 
pág. 84).

Vejam-se, ainda, Lípsio Garcia, "A Transcrição", pág.247; 
Sã Pereira, "Mand. do Cód. Civil", pág. 242.

Tenho,pois que o reconhecimento de usucapião ordinário - 
com o cômputo de tempo anterior à transcrição, feito no aresto- 
reconhecido, destoa de paradigma e não merece adoção.

E assim, dou provimento ao recurso para afastar a pres -
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prescriçãaquisitiva acolhida.
Não desejo, entretanto, antecipar-me sobre "erro mate - 

rial da carta de adjudicação".
Reservo as mais questões suscitadas e ainda acaso susci

táveis na presente demanda à apreciação do douto Tribunal "a - 
quo", inclusive a de ter ocorrido erro na redação dos editais - 
de praça, porque não reduzida a penhora, mencionado-se neles a 
área do quinhão de outro executado.

Nestes termos, conheço do recurso e lhe dou provimento- 
em parte.

ADITAMENTO AO VOTO.

O Sr. Ministro Antônio Neder (Relator): - Sr. Presidente 
aceito a fundamentação do voto agora proferido pelo nobre Minis 
tro Alckmin, mas ressalvo meu ponto de vista doutrinário exter
nado em meu pronunciamento.

EXTRATO DA ATA .

RE 78.881 - GO Rei. Ministro Antônio Neder. Rectes,: Joa 
quim de Melo e sua mulher, (Advs.: Elísio de Assis Costa e ou - 
tro). Recdos.: Jari de Oliveira Pimenta e outros. (Adv.: Arthur 
Rios).

Decisão: Conhecido e provido, em parte, à unanimidade. - 
Não votou o Ministro Cunha Peixoto.

Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha. Presentes à - 
Sessão os Srs. Ministro Bilac Pinto, Antônio Neder, Rodrigues- 
Alckmin e Cunha Peixoto. 19 Sub-procurador-Geral da República,o
Dr. José Fernandes Dantas.

Brasília, 17 de outubro de 1975 - Antônio Carlos de Azevedo 
Braga, Secretário.
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O Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu, por unanimi
dade, na apelação civel n927.201 - Carazinho, que o prazo ante 
rior a transcrição não é computado na usucapião.

USUCAPIÃO - JUSTO TlTULO - TRANSCRIÇÃO

8 No usucapião ordinário , o tempo da posse decorrido an -
tes da transcrição do título não se conta. Apelação provida pa
ra julgar não verificada a aquisição do imóvel reivindicado, - 
pelo usucapião alegado em defesa.

Apelação Civel n9 27.201 - Carazinho -

Apelantes: Lucenir Pohlmann e Vera Regina Pohlmann

Apelados: Ricardo Erlo Filho e s/mulher

Rei: Des. Júlio Costamilan Rosa -

j . em 18/8/1977 - TJRS.

ACÓRDÃO.

Vistos , relatados e discutidos os autos. Acordam, por - 
unanimidade de votos, em 3a. Câmara Civel , dar provimento â 
apelação interposta e assim decidem pelos motivos constantes - 
das inclusas notas taquigrãficas. Custas na forma da lei.

Participou do julgamento, além dos signatários, o Exmo . 
Sr. Des. Antônio V. Amaral Braga.

Porto Alegre, 18 de agosto de 1977.
Julio Costamilan Rosa , Presidente e Relator - Paulo Boe- 

ckel Velloso.
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RFjLATÕRIO ( "OMISSIS")

VOTOS

Des. Júlio Costamilan Rosa - O Dr. Juiz, na sentença , 
apõs observar que tanto os autores como os réus tinham títulos- 
de domínio e que tais títulos correspondiam ao mesmo imóvel , 
deu pela Improcedência da ação, porque os réus conseguiram fa
zer prova de que, em seu favor, se havia concretizado o usuca - 
pião ordinário que na contestação haviam eles invocado em sua 
defesa. Adquirida a propriedade por tal meio, excluída ficava a 
titulação dos autores por melhor que ela fosse.

Para a aquisição do domínio do imóvel por usucapião ordi 
nãrio - modo de aquisição reconhecido pela decisão recorrida - 
ê necessário e Imprescindível a verificação do concurso de to - 
tos os requisitos estabelecidos na lei e, no caso de usucapião 
ordinário, além do justo título e boa fé, exige a lei decurso - 
de tempo, ou seja, a posse por 10 anos entre presentes e 15 en
tre ausentes.

No usucapião ordinário, tal prazo de 10 ou 15 anos conta 
-se da data da transcrição do título.

Pontes de Miranda afirma que o justo título, pressuposto 
para a usucapião por tempo breve, deve ter existido ao longo de 
todo o prazo para a usucapião ("Tratado", XI/140).

Lafayette, ao dispor sobre a contagem de tempo, diz que- 
o prazo conta-se da data da transcrição do título quando a pres
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prescrição depende desta formalidade. 0 insigne jurista orde - 

nou as regras conjuntamente, tanto para o usucapião ordinário - 
como para o extraordinário, e a agora invocada, vê-se, se diri
ge evidentemente ao ordinário.

Lenine Nequete ê categórico guando afirma que o tempo da 
posse decorrido antes da transcrição do título não se conta se 
se trata de prescrição ordinária ("Da Prescrição Aquisitiva" 
2a. edição pág. 156).

0 atual CC português, como da mesma forma estatuía o an 
terior, dispõe no seu art. 1.284, que, havendo título de aquisi 
ção e registro deste, a usucapião tem lugar: a) quando a posse, 
sendo de boa fé, tiver durado por 10 anos, contados desde a da
ta do registro (Jacinto Fernando Rodrigues Bastos, "Direito das 
Coisas", 19/88).

Na espécie em exame, o título apresentado pelos réus pa
ra prova de seu domínio f̂ oi uma escritura pública, lavrada em 
23-10-69 e transcrita no Registro de Imóveis no dia 27 do mesmo 
mês e ano.

Para reconhecer que a favor dos réus ja haviam decorrido 
mais de 10 anos de posse mansa e pacífica, o Dr. Juiz somou, ao 
tempo decorrido a partir da transcrição, o tempo anterior que , 
segundo as testemunhas, já haviam os réus estado na posse do I- 
mõvel. Tal tempo conforme se viu, não se conta para a usucapião 
ordinário. O tempo para tal finalidade só se conta da data da 
transcrição do título e, contado esse tempo a partir de 27-10-69 
data da transcrição da escritura, ao ter sido proposta a ação , 
em janeiro de 1975, pouco mais de 5 anos haviam decorrido.



Reconhecido que em favor dos réus não se hayia verifica 
do a aquisição pelo usucapião, o ilustre magistrado de primei
ro grau deverá manifestar-se sobre o . rrçerito da ação. Pelo mo
tivo exposto, dou provimento ã apelação.

Des. Paulo Boeckel Velloso - De acordo. Efetivamente - 
não havia decorrido o prazo necessário para a concretização do 
usucapião ordinário. Também concordo com que os autos baixem - 
para apreciação da parte restante, de vez que o juiz julgou a 
ação com base numa preliminar de mérito.

Jurisprudência Brasileira, Civel e Comércio 21 Usucapião 
la. Edição 2a. tiragem - Juruá Editora. 1988. p. 251.

9 Wilson Bussada, em seu Código Civil Brasileiro Interpre
tado pelos Tribunais, volume III, Tomo V, p. 40 sob n9 1.343 -
menciona parte de decisão que apreciou a exigência do registro- 
para existir do justo título.

1.343 - JUSTO TÍTULO - Registro. Aparência de legalida
de. "Justo título", definiu LESSA, em um acórdão que relatou , 
"é o título na aparência legal, mas outorgado por quem não é do 
no" (Rev. dos Tribunais", 19/101).

Será justo o título não registrado?
No direito vigente não há duvidar; dado o sistema de - 

transcrição que o Código adotou, fazendo depender dela, em qual 
quer hipótese, a translação do domínio inter vivos ê manifesto- 
ser o título não registrado inábil para a usucapião (CLÕVIS, "-
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Com. ao C. Civil", nota ao art. 551; LISIPO GARCIA, "A trans - 
crição", pãg. 247; SA PEREIRA, "Man . do Cõd. Civil", pág.242) 

No direito anterior, havia margem para largo dissídio . 
Segundo LAFAYETTE: "A prescrição fundada em título não regis
trado pode ser oposta e prevalece contra terceiros, exceto se 
forem credores por hipoteca inscrita, ou antes só não vale con 
tra a hipoteca inscrita" ("Dir. das Coisas", § 6 8).

Igualmente, ALMEIDA E OLIVEIRA, "A Prescrição", pág.293 
LACERDA, entretanto refutava-o "Como assim, se ê a pres 

crição hoje em dia, respeito a imóvel, a própria tradição, ou 
a forma legal e solene da tradição, forma única, sem a qual a 
transferência não se opera, reduzindo o ato a simples contrato 
entre alienante e adquirente?" ("Dir. das Coisas", § 41).

No direito francês, a que se assemelhava o nosso, alguns
autores sustentam que o registro ê necessário em relação a ter
ceiros, mas dispensável, em sendo oposto ao proprietário. Vj.- 
Huc, iheóriqües' et Pratiques", Vol. XIV, n9 480; BAUDRY ET TIS - > 
SIER, "La Prescription", n9 674 etc.

Outros, ainda mesmo contra o proprietário, exigem o re
gistro. Vj. DEMOLOMBE, vol. 24, n9 362, LAURENTE, vol. XXXII ; 
PLANIOL, vol. I, n9 2.665, etc.

No direito italiano, PACIFICI MAZONI, "Instituzioni" , 
vol. III, n<? 128; RICCI, "Corso di diritto Civile", vol. V,
pãg. 421, etc. são pelo registro.

Parece-nos que, na matéria, a razão está com LACERDA DE 
ALMEIDA.' Se o título, para ser justo, há de ser "legal na apa
rência", não se pode dizer que um título não registrado tenha



essa "aparência de legalidade". Porque, ou consideremos a - 
transcrição como a tradição solene do imóvel" LAFAYETTE, TEIXEI 
RA DE FREITAS, ou vejamos nela "o meio de proVa única, solene , 
autêntica, da alienação", como quer LACERDA, ê indubitável que 
ao título não transcrito falta essa solenidade externa. E como, 
no conceito de todos, o título a que faltam as solenidades pres 
critas por lei não é válido, para prescrição, segue-se, eviden
temente, que o egrégio Tribunal de Justiça de S. Paulo, "Rev. - 
dos Tribs.", 60 pág. 461 . - (Sent. conf. por ac. da CC/TJSP , 
ap. 16.514, RF - 78/112).

Autor . ob. p. citados.

Io Em sentido contrário o Tribunal de Justiça de São Paulo, 
no acórdão 85.175 - Caçapava, Relator e Desembargador Djalma - 
Pinheiro Franco, julgou pela desnecessidade do registro para - 
reconhecimento do justo título.

USUCAPIÃO ORDINÃRIO - Justo título - Reconhecimento na 
espécie - Doação â Prefeitura Municipal mediante têrmo lançado 
em livros municipais — Falta de referência ao valor do imóvel - 
Presunção de que as partes não lhe atribuíram valor superior â 
taxa legal - Prosseguimento da ação determinado - Voto vencido.

USUCAPIÃO ORDINÃRIO - Justo título - Se, para o seu reco 
nhecimento, ê necessária a sua transcrição.
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Considera-se como justo título o termo de doação feita- 
â Prefeitura Municipal e lançado nos livros da própria Munici
palidade. Se não foi dado valor ao imóvel presume-se que, a - 
ceitando as partes a forma por que o celebraram, ao contrato - 
não atribuíram valor superior â taxa legal.

Para o reconhecimento da existência de justo título não 
é necessária a sua transcrição.

N. 85.175 - Caçapava

Apelante: A Prefeitura Municipal de Caçapava.

Apelados : Josê Cassuta Pantaleão e outros.

Pretende-se ainda, que justo título não é o têrmo de - 
doação , lavrado no livro da Prefeitura, por não haver sido trans 
crito.

A exigência da transcrição, para que se repute justo tí
tulo fazem-na vários Doutores (Virgílio de Sã Pereira, "Manual 
do Código Civil Brasileiro", vol. VIII/242, n. 77; CARVALHO SAN 
TOS, "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. VII, comentá
rio: n. 7 ao art. 551; WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, "Curso de 
Direito Civil , Direito das Coisas", 2a. ed., pág. 123).

Sem razão, porém: porque, se transcrito estivesse o títu 
lo, o domínio já estaria adquirido, mera superfetação - um "bis 
in idem", como bem diz Odilon Bueno, citado nas contra razões - 
(fls.)., - passando a ser sentença declaratõria do domínio pe
lo usucapião. Êsse, aliás, o entendimento de Lafayette ("Direi
to das Cousas", ed. de 1922, § 6 8 , n. 2, "c", e nota 72), a que
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deram plena adesão os egrégios Pontes de Miranda (op. cit., to
mo XI, § 1.197, n. 4, págs. 142 e 143) e Eduardo Espínola ("Pos; 
se, Propriedade, Condomínio, Direitos Autorais", nota 136 , -
pág. 229 ibi "Sõ o título transcrito poderá servir de funda 
mento para a usucapião ordinário? Claro que não , uma vez que 
se admite o usucapião contra aquêle que figura no registro como 
proprietário"). No mesmo sentido: Josserand ("Derecho Civil ", 
trad. arg. tomtI, vol. III, n. 1.762), Planiol ("Traité Elémen
taire de Droit Civil", 12a. ed. tomo I, n. 2.665) , Baudry-La - 
cantinerie-Tissier ("Delia Prescrizione", n. 674).

Assim, pois, reputado justo título o com que se apresen
tou a Prefeitura Municipal de Caçapava para fundamentar a ação 
de usucapião ordinário, insubsiste a declaração de .carência de£ 
ta, devendo pelo mérito ser ela devidamente apreciada.

Cústas "ex lege".

Revista dos Tribunais 279/284.

1 0 - A divergência estre os tribunais brasileiros está princi
palmente no admitir o compromisso de compra e venda como justo - 
título. Argumenta-se que o promitente comprador, apenas com a 
posse direta , não pode usucapir em prejuízo do possuidor direto 
que ê o proprietário.

Nesse sentido o pronunciamento ao Supremo Tribunal Federal 
nos recursos extraordinários números 91.793 - MG e 93.864 - CE .

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N9 91.793 - MG. 
(Segunda Turma)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO N9 91.793 - MG.
(Segunda Turma)

Relator: O Sr. Ministro Moreira Alves.

Recorrentes: Maria Eulãlia Ramos e outros

Recorridos: Helena Maria Junqueira, s/marido 
e outros.

Promessa de compra-e-venda. Nulidade. Rescisão. Reivind_i 
cação. Usucapião.

Inexistência de negativa de vigência dos dispositivos le 
gais invocados com relação ao entendimento do acórdão recorrido 
no sentido de que, na inicial, não se pediu a desconstituição 
do contrato preliminar por meio de sua rescisão; bem assim quan 
to â não-incidência, no caso, do artigo 386 do Código Civil.

Não-ocorrência, porém, de usucapião declarado pelo acór - 
dão recorrido, uma vez que o artigo 550 do Código Civil exige,- 
como um seus requisitos, a existência de posse própria - 
("possuir como seu") que ê imcompatível com a posse direta do 
promitente - compr ador. Com efeito, a.'prcmiténte-ccrrpradâr ê' possuidor, di 
fèto e, portanto,reconhece que sua posse se subordina â posse indi
reta do promitente vendedor, não possuindo o imóvel como se fo£ 
se proprietário dele (posse própria), mas, tão-somente, em de - 
corrência de um contrato celebrado cem o proprietárioque tem sobre 
a coisa a posse indireta, esta sim posse própria ( continua a 
possuir a coisa como sua).

Recurso extraordinário conhecido em parte e, nela. provi
do.
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ACÕRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da Segunda Turma do supremo Tribunal Federal, na con 
formidade da ata do julgamento e das notas taquigxáficas, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, em parte, e, nela, dar- 
lhe provimento.

Brasília, 8 de abril de 1980.

Djaci Falcão , Presidente - Moreira Alves, Relator.

VOTO.

0 Sr. Ministro Moreira Alves: (Relator): 1. Como se vê
do voto do relator do acõrdão recorrido, salienta ele que dois 
são os pedidos contidos na demanda: o da declaração de ineficá 
cia jurídica, por nulidade ou rescisão, do compromisso de com
pra e venda em causa: e o da conseqüente reivindicação do imó
vel compromissado que se encontra na posse dos ora recorridos.

Quanto ao primeiro dos pedidos, diz ainda esse voto que 
é ele "inacolhível", porque insustentáveis ambos os seus funda 
mentos: o da rescisão, porquanto "ela foi afirmada, mas sem - 
qualquer propósito de sustentar a afirmação ou de demonstrar
a rescisão", sendo que o que se infere da inicial, já que não 
se demonstrou a existência da cláusula resolutiva expressa nem 
de sentença anterior de rescisão de compromisso, "e que a afir 
mativa de ineficácia jurídica do compromisso de compra e venda 
por sua rescisão que feita apenas pour êpater, não para susten 
tar que o contrato já era rescindido ou para pedir que a resci



rescisão fosse declarada", e o da nulidade, uma vez que não se 
aplica o artigo 386 do Código Civil a hipóteses como a da espé 
cie, em que "o pai não contrai obrigação para o filho, mas o - 
brigações que ele cumprirá em benefício do filho, em ato de pu 
ra liberalidade e configurando doação".

No tocante ao segundo dos pedidos - o reivindicatõrio - 
o relator do acórdão recorrido o tem por improcedente por dois- 
motivos: o primeiro, porque não tendP sido acolhido o pedido an 
terior da declaração de ineficácia do compromisso, a posse dos 
promitentes-compradores não é injusta, faltando assim um dos re 
quisitos da reivindicatória; o segundo , porque ocorreu o usuca 
pião, uma vez que não houve a interrupção de seu curso, e o pra 
zo de vinte anos se aplica á hipótese em causa.

2. Por esse resumo, verifica-se que o acórdão recorrido- 
jã que o voto do relator foi prevalecente - julgou a ação impro 
cedente, não porque não fosse cabível o pedido de rescisão do 
compromisso, mas porque, interpretando termos da inicial, enten 
deu que, com referência ã rescisão, a presente ação não visava- 
a desconstituir o contrato, mas se limitara à afirmação de uma 
rescisão pré-existente, cuja demonstração sequer se fizera; por 
isso, deixou de lado a questão da rescisão, e enfrentou a da nu 
lidade, julgando esta improcedente por não se aplicar ao caso o 
artigo 386 do Código Civil.

De outra parte, no tocante ao pedido conseqüente - o reî  
vindicatõrio - não se limitou o acórdão recorrido a considerá - 
lo improcedente, por não ter sido declarada a ineficácia jurídi
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jurídica do compromisso, mas foi além, e declarou a ocorrência 
de usucapião em favor dos ora recorridos.

3. O Recurso extraordinário, com base na letra "a" do - 
inciso III do artigo 119 da Constituição IPèderal, ataca todos 
os pontos do acõrdão recorrido.

No que diz respeito á parte em que a decisão recorrida 
acentua que, na inicial "a afirmativa de ineficácia jurídica - 
do compromisso de compra e venda pour épater, não para susten
tar que o contrato já era rescindido ou para pedir que a resci 
são fosse declarada", trata-se de interpretação do pedido, que, 
realmente, não é claro, pois, no corpo da petição, se alude ã 
direito de arrependimento, a rescisão com perdas e danos em fa 
vor dos réus, ora recorridos, e a inadimplemento destes, e, a 
final, se pede simplesmente que "seja declarada a ineficácia - 
jurídica por nulidade ou a rescisão, do contrato de compromis
so de compra e venda com reserva do domínio", sem que se saiba, 
exatamente, se a alternativa a que se alude com a expressão "
rescisão" e que implica descontituição do contrato, e não de
claração de desfazimento que não ocorreu anteriormente, resul
ta de exercício de direito de arrependimento ou de inadimple - 
mento. Não há, portanto já que a inicial é equivoca (aliás, na 
contestação a fls. 64/70, os réus também entenderam o pedido , 
no tocante á rescisão, como de declaração de rescisão anterior 
cuja existência negam no item 1 2ç>, fls. 6 8) - , que se preten
der tenha havido negativa de vigência dos artigos 29. 128 e 
458, III, do Código de Processo Civil. Esse aspecto do lití̂  
gio que envolve recorrentes e recorridos há vários - 
anos - o de se desfazer o vínculo contratual -
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Pelo exercício de direito de arrependimento ou pela rescisão - 
do compromisso - continua em aberto, já que o acórdão recorri 
do o afastou, sem decidi-lo, por entender, como jã salientei , 
que não foi ele objeto do pedido inicial. Por isso, não procede 
também, a alegação dos recorrentes de ofensa â coisa julgada - 
(arts. 468 a 472 do Código de Processo Civil).

Quanto â alegada nulidade do compromisso de compra e - 
venda, por infringência do disposto no artigo 386 do Código Ci
vil, não têm razão os recorrentes, pois, no caso, como bem - 
acentuou a decisão recorrida, a obrigação foi contraída pelo pai 
com relação ao seu patrimônio, figurando os filhos apenas como- 
beneficiãrios (a escritura definitiva e a transcrição se fariam 
em nome deles ), sem qualquer obrigação, do cumprimento do con
trato por aquele , com dinheiro retirado de seu património. Trata 
se, sem dúvida alguma, de ato de liberalidade do pai em favor - 
dos filhos, e não da hipótese prevista no citado artigo do CÕdi 
go Civil, em que o pai, como representante legal dos filhos, con 
trai obrigações que vão onerar o patrimônio destes.

Têm, porém, razão os recorrentes quando alegam que o acõr 
dão, ao reconhecer a existência de usucapião em favor dos recor 
ridos como possuidores em razão de compromisso de compra e ven
da, negou vigência ao artigo 550 do Código Civil que estabelece 
como um dos requisitos do usucapião, a posse própria (" possuir 
como seu~").

Com efeito, o promitente-comprador ê possuidor direto, e, 
portanto, reconhece que sua posse se subordina â posse indireta 
do promitente-vendedor, não possuindo o imóvel como se fosse - 
proprietário dele (posse própria), mas, tão somente, em decor
rência de um contrato celebrado com o proprietário, que tem so-
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sobre a coisa a posse indireta, esta sim posse própria (conti
nua a possuir a coisa como sua).

No caso, o acõrdão recorrido reconheceu usucapião em 
favor dos possuidores diretos contra os possuidores indiretos- 
esse fato é certo - , - negando, pois, vigência ao citado arti 
go 550 do Código Civil , que exige a nossa própria , que ê In
compatível com a posse direta.

Por não poder ocorrer o usucapião por falta de um idós - 
requisitos que se exige para ele, ficam prejudicadas as alega
ções relativas aos dispositivos concernentes â prescrição , in 
vocados para a hipótese de, admitido em tese o usucapião, se 
discutir a ocorrência, ou não, de fato interruptivo do decurso 
de tempo necessário para que ele se verificasse.

O reconhecimento da não-ocorrência do usucapião, não a_l 
tera o desfecho dado à causa pelo acõrdão recorrido, pois, a
fastada a questão da rescisão, e inexistente a pretendida nuli 
dade do compromisso de compra e venda, continua a existir esse 
contrato, e, em decorrência dele, os recorridos continuam>a - 
ser possuidores diretos, não se verificando, assim, caso de - 
posse injusta, a ensejar a reivindicação. A ação, pois, conti
nua a ser improcedente, com sucumbência total dos recorrentes, 
mas o não-reconhecimento do usucapião lhes é importante pois - 
poderão, ainda, vir a pleitear, em outra ação, a desconstitui- 
ção do compromisso (pelo exercício do direito de arrependi - 
mento ou pela rescisão por inadimplemento contratual), e, em 
conseqüência, a reivindicação do imóvel, uma vez que essa . -
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desconstituição não foi objeto da decisão recorrida, e a sua 
conseqüência - a reivindicação - não ê obstada pela prejudi - 
ciai que resultaria da manutenção da declaração do usucapião.

4. Em face do exposto, conheço do recurso apenas o to
cante do usucapião, e lhe dou, nessa parte, provimento, para- 
declarar a não-ocorrência desse modo de aquisição da proprie
dade.

VOTO PRELIMINAR.

O Sr. Ministro Decio Miranda: Sr. Presidente, quanto à 
nulidade da promessa de venda, por não estarem os menores re
presentados pelo pai, considero que se trata de alegação que- 
não poderia prosperar, porque somente poderia partir de pes - 
soa a quem essa nulidade aproveitasse, isto ê, os menores, e 
não pela outra parte.

Vejo, na hipótese, uma promessa de venda, da qual os - 
pròmitentes compradores não poderiam exigir o cumprimento em 
espécie, ou seja, o cumprimento natural, por faltar a outorga 
uxõria a promitentes vendedores. Por outro lado, também não 
poderiam os promitentes compradores demandar aos promitentes- 
vendedores qualquer outro efeito da promessa de venda, por - 
não lhes ser possível a certeza antecipada de coagir outro - 
cônjuge a integrar a composição dos danos pela inexecução.

Trata-se, portanto, de uma promessa de venda, que, pa
ra os promitentes compradores, nem teria execução em espécie, 
nem execução substitutiva.
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Por isso, tomo essa promessa de venda como um fato. Um 
fato material apenas, do qual decorreu uma posse para os promi 
tentes compradores, que dura pelo tempo suficiente a lhes asse 
gurar a prescrição aquisitiva.

Daí parecer-me, ante as peculiaridades do caso, do qual 
saliento este aspecto que mais me impressionou, não ser possí
vel recusar aos recorridos o usucapião extraordinário.

Vejo, no caso, Sr. Presidente, fatos e circunstâncias - 
especiais que levaram o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a 
construir esta solução que a nenhum de nós parece injusta.

Tenho-a, também, como adstrita aos princípios legais a- 
plicãveis pelo que não conheço do recurso.

VOTO.

O Sr. Ministro Cordeiro Guerra: O v. acórdão recorrido- 
admitiu a validade de um compromisso de compra e venda de imó
vel firmado pelo proprietário, sem outorga uxória, ao par que- 
se obrigara pelos pagamentos devidos pela promessa de compra - 
ajustada, em nome de seus filhos menores.

Reconheceu , outrossim, que a promessa feita, não admi
tia a execução compulsória, o que fora, aliás, objeto de senten 
ça em processo anterior; não só por falta de outorga uxória, de
registro , e porque nele se estipulou o direito de arrependimen 
to, f. 207.

Daí, concluiu que o julgado anterior declarou uma inefi
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ineficácia relativa (tão-sõ para a execução compulsória) di - 
zendo expressamente: "se não executado voluntariamente o compro 
misso por arrependimento dos contratantes, ainda restará a efi
cácia jurídica de assegurar ao contratante não arrependido o res 
sarcimento de perdas e danos (art. 1.088 do CC, f. 207).

Proposta ação reivindicatõria pelos herdeiros do promiten 
te vendedor, na situação acima exposta, subsistência de uma obri 
gação de fazer legitimamente assumida e não cumprida, restrita a 
ineficácia do compromisso ã execução compulsória pretendida e 
denegada, foi ela julgada improcedente, porque houve o acórdão- 
que legitima a posse dos promitentes compradores, e, também, - 
porque, em virtude dessa posse legítima, ocorreu a prescrição - 
aquisitiva dos promitentes compradores imitidos na posse dire
ta, f. 208, em virtude compromisso de compra e venda.

Admitiu o acórdão que os compromissários compradores ti
nham a posse direta animus domini, e que tendo sido a ação de - 
reintegração de posse julgada improcedente nessa oportunidade , 
já havia a posse vintenãria, tranquila e sem interrupção, pelo 
que deferiu aos promitentes compradores o domínio do imóvel pro 
metido, por usucapião.

Interposto e admitido o apelo extraordinário, o nobre re 
lator conclui, em seu minucioso voto, em dar provimento ao mes
mo, pela negativa de vigência do art. 550 do CC, já que a posse 
própria ê incompatível com a posse direta.

II

Têm, porem, razão os recorrentes - quando alegam que o



acõrdão, ao reconhecer a existência de usucapião em favor dos - 
recorridos como possuidores em razão do compromisso de compra e 
venda negou vigência ao artigo 550 do Código Civil que estabele 
ce, como um dos requisitos do usucapião, a posse própria (" pos 
suir como seu ").

Com efeito, o promitente-comprador ê possuidor direto, e, 
portanto, reconhece que sua posse se subordina à posse indireta 
do promitente-vendedor, não possuindo o imóvel como se fosse - 
proprietário dele (posse própria ), mas, tão-sómente, em decor 
rência de um contrato celebrado com o proprietário, que tem so 
bre a coisa a posse indireta, esta sim posse própria ( continua 
a possuir a coisa como sua ).

No caso, o acõrdão recorrido reconheceu usucapião em fa
vor dos possuidores diretos contra os possuidores indiretos - - 
esse fato é certo - , negando, pois, vigência ao citado artigo 
550 do Código Civil, que exige a posse própria, que ê incompatí 
vel com a posse direta.

Por nao poder ocorrer ã usucapião P°r falta de um dos requisi
tos que se exige para ele, ficam prejudicadas as alegações rela 
tivas aos dispositivos concernentes à prescrição, invocados pa
ra hipótese de, admitido em tese o usucapião, se discutir a o - 
corrência, ou não, de fato interruptivo do decurso de tempo ne
cessário para que ele se verificasse.

O reconhecimento da não-ocorrência do usucapião, não al
tera o desfecho dado á causa pelo acõrdão recorrido, pois , a- 
jrastada a questão da rescisão, e inexistente a pretendida nuli-
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nulidade do compromisso de compra e venda continua a existir - 
esse contrato e, em decorrência dele, os recorridos continuam- 
a ser possuidores diretos, não se verificando, assim, caso de 
posse injusta, a ensejar a reivindicação. A ação, pois , conti^ 
nua a ser,improcedente, com sucumbência total dos recorrentes- 
mas o não reconhecimento do usucapião lhes é importante, pois- 
poderão, ainda, vir a pleitear, em outra ação, a descontitui - 
ção do compromisso ( pelo exercício do direito de arrependimen 
to ou pela rescisão por inadimplemento contratutal ), e, em - 
conseqüência, a reivindicação do imóvel, uma vez que essa des- 
constituição - não foi objeto da decisão recorrida, e a sua - 
conseqüência - a reivindicação - não ê obstada pelo prejudicial 
que resultaria da manutenção da declaração do usucapião.

4 - Em face do exposto, conheço do recurso apenas no to 
cante ao usucapião, e lhe dou, nessa parte, provimento, para - 
declarar a não ocorrência desse modo de aquisição da proprieda 
de", (f.2 0/2 1 ).

O emitente Ministro Decio Miranda, atendendo ao espíri
to de eqüidade que inspirou o v. acórdão diverge do eminente - 
relator, não conhecendo do recurso.

Pedi vista dos autos, no propósito de dar â espécie uma 
solução jurídica que se adequasse aos sentimentos que inspira
ram o respeitável voto divergente.

Entretanto, forçoso será reconhecer que as promitentes 
compradoras sempre tiveram justa posse a esse título, tanto as 
sim que postularam a execução compulsória da promessa, e 1 © —
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lograram vitoriar-se na ação de reintegração de posse, porque - 
fundadas no compromisso não rescindido,

Tinham e têm a posse a justo titulo de promitentes compra 
dores, e assim, não lhes era licito mudar a causa da posse para- 
pleitear o usucapião "nemo sibi ipci causam possessionis - muta- 
re potest".

Conseqüentemente, não lhes podia ser deferida a prescri - 
ção aquisitiva, jã que não tinham o imóvel como seu ( nemo sib - 
ipsi titulum constituit ).

Nessa conformidade, data venia, acompanho \ o emitente re 
lator, com ele concluindo que, se não houve inadimplemento dos 
promitentes compradores, podem os promitentes vendedores arre - 
pender-se, indenizando com amplitude os promitentes compradores.

Ê o meu voto.

EXTRATO DA ATA.

RE 91.793 - MG - Rel.: Min. Moreira Alves.

Rectes.: Maria Eulãlia Ramos e outros (advs.: Jadyr Brito 
da Silva e outros).

Recdos.: Helena Maria Junqueira, seu marido e outros. 
(Advs.: Antonio Cunha).

Decisão: Conhecido em parte e nesta parte provido nos ter 
mos do voto do Relator, vencido o Ministro Dêcio Miranda.

Presidência do Sr. Ministro Djaci Falcão - Presentes â -
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Sessão os Srs. Ministros Cordeiro Guerra, Moreira Alves e Décio 
Miranda - Licenciado o Sr* Ministro Leitão de Abreu - Subprocu- 
rador-Geral da Fèpüblica, o Dr. Mauro Leite Soares.

Brasília, 8 de abril de 1980.
Hélio Francisco Marques , Secretário.

Em Revista dos Tribunais 97/796.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N9 93.864 - CE 
(SEGUNDA TURMA)

Relator: O Sr. Ministro Cordeiro Guerra.

Recorrentes: Otto de Alencar Sindeaux e sua 
mulher.

Recorridos: Imobiliária Severino Gomes Ltda, , 
João Soares Lobo e sua mulher.

Usucapião. Não o pode pleitear quem possui o imóvel como 
promitente-rcomprador (possuidor direto) em detrimento do possui 
dor indireto, proprietário, este sim, que continua a possuir a 
coisa como sua. "Nemo sibi ipsi causam possessionis mutare po - 
test".

Procedente: RE 91.793 - MG, RTJ n9 97/796.
RE não conhecido.

ACÕRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os



Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na con 
formidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, ã 
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.

Brasília, 11 de maio de 1982.

Djaci Falcão , Presidente - Cordeiro Guerra, Relator.

VOTO .

O Sr. Ministro Cordeiro Guerra (Relator): Tenho por in- 
censurãvel o parecer acima transcrito do ilustre Procurador - 
Walter José de Medeiros, que adoto, para não conhecer do recur 
so.

De fato, dispõe o artigo 55 do Código Civil:

"Adquire também o domínio do imóvel aquele que por dez
anos entre presentes ou quinze entre ausentes, o possuir como- 
seu, contínua e inconstestadamente, como justo título e boa fé'

A inicial foi instruída como três documentos particula
res de ajuste de compra e venda a prazo, com- imissão de posse, 
e no terceiro com expressa cláusula de arrependimento.

Assim, não tinham os recorrentes a posse do imóvel como 
seu, mas como promitentes-compradores.

Em hipótese semelhante, isto é, em que se revia acórdão 
que reconhecera usucapião ao promitente comprador, decidiu e£ 
ta turma, sendo relator o eminente Ministro Moreira Alves: pe 
la não ocorrência de usucapião uma vez que o art. 550 do Códi
go Civil exige, como um de seus requisitos, a existência de ■-
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posse própria (possuir como seu) que é incompatível com a pos
se direta do promitente-comprador. Disse então o eminente Mi
nistro Moreira Alves:

"Com efeito, o promitente-comprador ê possuidor direto, 
e, portanto, reconhece que sua posse se subordina à posse indi 
reta do promitente-vendedor, não possuindo o imóvel como se - 
fosse proprietário dele (posse própria); mas, tão-somente, em 
decorrência de um contrato celebrado com o proprietário que - 
tem sobre a coisa a posse indireta, esta sim, posse própria - 
(continua a possuir a coisa como sua) - RE 91.793 - MG ,- 
RTJ 97/796.

Em meu voto , após pedido de vista, salientei:

"Tinham e têm a posse a justo título de promitentes-com 
pradores e, assim, não lhes era lícito mudar a causa da posse- 
para pleitear o usucapião nemo sibi ipsi causam possessionis - 
mutare po te s t".

Conseqüentemente, não lhes podia ser deferida a prescri 
ção aquisitiva já que não tinham o imóvel como seu (nemo sibi- 
ipsi titulum ccnstituit) (idem, pág. 808)".

Nessa conformidade, bem decidiu o acórdão recorrido, ain 
da que por outros fundamentos, pois, os recorrentes não tinham 
o imóvel- como seu, mas em virtude de contratos de promessa de 
venda, ou de venda que não admitiam execução compulsória.

O caminho que lhes resta, em provando o adimplemento do
pactuado, por sua parte é a ação pessoal de indenização, se - 
ihad iirplentes ou arrependidos os premitentes-vendedores, art. 1.088 do-
Cõdigo Civil, Nestes termos, não conheço do recurso.

Em Revista dos Tribunais 102/721.
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l/j Os Tribunais de Justiça dos Estados, igualmente, têm - 
julgado pela não aceitação do compromisso de compra e venda co 
mo justo titulo, conforme as ementas seguintes:

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. - Bem imóvel - Instru
mento sem testemunha - Impossibilidade de registro - Usucapião 
ordinário pretendido - Inadmissibilidade - Falta de justo tí
tulo - Inteligência dos arts. 135 e 551 do CC.

0 Compromisso de compra e venda que não pode ser regis
trado como título translatício de propriedade não pode também- 
servir de justo título para o usucapião ordinário."

Acórdão unânime. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, apelação Cível n9 109.215-2 . Relator Des. Dimas Ribei
ro. Em Revista dos Tribunais 613/87.

'ÜSUCAPIÃO - Propositura por inventariante - Possibi
lidade .

USUCAPIÃO - Posse "ad usucapionem" - Reserva aos pos 
suidores "uti dominus".

USUCAPIÃO - Posse - Decorrência da qualidade de prom_i 
tente comprador - Impossibilidade de o possuidor arvorar-se- 
em usucapiente - Carência de ação - Recurso provido - Apli
cação do art. 492 do CC.

Embora o mais comum fosse, antes, partilhar a posse em



inventário, a soma da posse em favor de todos é adequada e pos 
sível, tendo o inventariante legitimação para promover a ação- 
de usucapião em nome da herança.

A posse "ad usucapionem" é reservada apenas aos possui
dores "uti dominus".

Não pode, sob pena de interversão da posse por ato pró
prio, arvorar-se em usucapiente quem se torna possuidor da - 
área não a título de proprietário, mas de simples possuidor - 
imediato, na condição de promitente comprador.

Acórdão unânime do Tribunal do Estado de Minas Gerais, 
1 - -na apelaçao cível n9 48.072. Relator o Desembargador Freitas 

Teixeira. Em Revista dos Tribunais 548/187.

1 %  " 0 compromisso de compra e venda afasta o "animus domi
ni", requisito essencial para o usucapião."

—  A  f______________________ __Acordao unanime do Tribunal de Justiça de Sao Paulo na - 
apelação cível n9 30.087 - Santo André, Relator Milton Cocca 
no. Em Revista dos Tribunais 538/169.

1(7 "USUCAPIÃO - Ação ajuizada por promitente comprador i
nadimplente e com contrato cancelado - Carência.

Se o promitente comprador teve seu contrato cancelado - 
por falta de pagamento, é carecedor de ação de usucapião, - 
pois que a natureza desse contrato elimina o animus domini, ou 
ainda por ser inadmissível ajuizamento de ação que verse sobre
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dominio na pendência de ação possessòria."

TJMS - Ap. 393/83 - Ivinhema - T. Cível' - j. 12.9.83
rei. Des. Nelson Mendes Fontoura - v. u.

Em Revista dos Tribunais 234.

1§ USUCAPIÃO - Ação proposta por cessionário de promitente
comprador - Natureza de contrato que impede o "animus domini"- 
Carência de ação.

O cessionário de promessa de compra e venda é carecedor- 
de ação de usucapião, pois que a natureza desse contrato elimi
na o "animus domini".

Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado de São- 
Paulo na apelação cível n9 211. 086. Relator e Desembargador Ge
raldo Roberto.

Em Revista dos Tribunais 447/96.

1 9 O compromisso de compra e venda ê justo titulo por acór
dão n9 10.598 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na 
apelação cível n9 886/75, em favor do Réu que alegou em defesa- 
aquisição do imóvel pela usucapião ordinária.

APELAÇÃO CÍVEL N9 886/75.

Apelantes: Carlos dos Anjos Filho e sua - 
mulher.

Apelados: Deusdedit Alvares-Gomes e sua - 
mulher.
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Relator: Des. Oliveira Sobrinho.

Apelação cível. Ação reivindicatõria. Defesa. Usuca
pião. Justo título.

Justo título, para usucapir, é o ato jurídico cújo fim, 
abstratamente considerado, é habitar alguém a adquirir a pro - 
priedade de uma coisa.

ACÕRDÃO. N9 10598 .

Vistos , relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Cível n? 886/75, de Cruzeiro do Oeste, em que são apelantes - 
Carlos dos Anjos Filho e sua mulher, e apelados Deusdedit Alva 
res Gomes e sua mulher:

Acordam os Juizes da Segunda Câmara Cível do Tribunal dè 
Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso para confirmar a sentença apelada, pelos seus funda 
mentos.

Relatório a fls. 179/180.

A sentença apelada julgou improcedente ação reivindicatõ 
ria, acolhendo defesa alegativa de usucapião.

Os apelantes querem a reforma do decidido, afirmando a 
inexistência da prescrição aquisitiva, pois os apelados não - 
têm justo título e nem posse inconteste para usucapir.

0 título apresentado pelos apelados ê uma escritura de



cessão de direitos de compromisso de compra e venda.

"Título, em matéria de usucapião, significa a causa da 
posse, isto é, o fato jurídico que serve de base para a posse e 
não o escrito, o instrumento que certifica aquele fato jurídi
co" (TJSP, RT 110/682).

Também, esse o entendimento de Orlando Gomes exposto - 
em sua obra "Direitos Reais", que ensina, justo título: "por - 
consequinte é o ato jurídico cujo fim, abstratamente considera 
do, éhabilitar alguém a adquirir a propriedade de uma coisa" , 
opinião de que não discorda Pedro Nunes ("Do Usucapião"):

Por isso, a posse "ex contractu", como a denominam os- 
apelantes, oriunda de compromisso de compra e venda, cujo ins
trumento noticia fato jurídico capaz de habilitar a aquisição- 
da propriedade, confere direito para usucapir.

A ocorrência de cláusula resolutiva não impede a constjl 
tuição do justo título, apenas este deixa de o ser no momento 
em que a condição se realiza ( L. Nequete - "Da Prescrição - 
Aquisitiva", Ed. Sulina) e quando o promitente-vendedor recla
mar a restituição, sõ aí caracterizando-se o esbulho ou a má 
fé.

A posse assim, é a título de dono e de boa-fé natureza- 
que não perde pela falta do registro público do instrumento, - 
circunstância esta que não desmetece o fato jurídico.

Os apelados entraram na posse física do imóvel a partir 
da cessão de direitos e o fizeram com ânimo de dono, posse que
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mantêm sem interrupção e inconteste , por prazo suficiente pa
ra usucapir ordinariamente.

Inconteste porque, evidentemente, a medida judicial que 
os recorrentes apontam como causa de contestação e interrupção 
não teve esse efeito, já que foi revogada por improcedente.

Os fundamentos da sentença, somados ao que ficou expos
to, demonstram o acerto da decisão.

Curitiba, 19 de novembro de 1975.

(aa) Paula Xavier Filho 
Presidente

Oliveira Sobrinho 
Relator

Vãtel Pereira.

]20 Nas apelações cíveis números 265.984 e 190.908, o Tri
bunal de Justiça de São Paulo, considerou justo título o com
promisso de compra e venda.

" USUCAPIÃO - Defesa em reivindicatõria - Acolhimento “ pit> 
mitente ocnprâdor Pcsse~vLntenãria - Recurso não provido.

A prescrição aquisitiva baseada no usucapião pode ser - 
oposta nas ações petitõrias e possessòrias.

O promitente comprador pode preencher os requisitos do 
art. 550 do Código Civil para que se consume o usucapião."
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N. 265. 984 - Capital.

Apelante: Elaine Fanuchi

Apelados : Osvaldo de Almeida Martins e sua 
mulher.

Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, na apelação cível n9 265.984 de São Paulo, Relator Car
doso Rolim.

Em Revista dos Tribunais 510/98.

2(1 USUCAPIÃO - Justo título - Instrumento particular de
compromisso de compra e venda assinado a rògo do promitente - 
comprador, sem apresentação de procuração - Confissão do pro
mitente vendedor de que o preço està quitado - Ação proceden
te - Inteligência do art. 551 do Código Civil.

Considera-se justo título o compromisso de compra e ven
da por instrumento particular, assinado a rògo do promitente - 
comprador, mesmo sem apresentação da procuração, se o promiten
te vendedor confessa o recebimento do preço e não se nega ao - 
cumprimento do contratado.

N. 190. 908 - Capital.

Apelantes: Rafael Navarro Garcia e outros

Apelado: 59 Curador Judicial de Ausentes e In 
capazes.

Acórdão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rela 
tor Desembargador Andrade Junqueira. Em Revista dos Tribunais - 
432/84.
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0 compromisso de compra e venda, para a 6a. Câmara Cí
vel do Tribunal de Justiça de São Paulo, caracteriza justo tí
tulo, dada a abrangência do seu conceito.

22 USUCAPIÃO - Justo título - Caracterização - Ação proce
dente - Recurso não provido.

0 Conceito de "justo título", para efeito de usucapião , 
tem recebido uma abrangência maior, perdendo o caráter restriti 
vo que lhe dava a doutrina. Tanto o compromisso de compra e ven 
da como a promessa de cessão são aceitos como "justo título".

Em Revista dos Tribunais 589/71.
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2,'3 0 Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário -
n9 6.750 de São Paulo, por acórdão unânime, exclui o título - 
não registrado da existência do justo título.

"O "justo título", como dizia Voecio, est causa habilis 
ad dominium transferendum ( ad. "Pand., lib. 41, tít. 3, n9 9); 
o que, por sua natureza ê translativo da propriedade (Troplong, 
"Presc.", 4a. edi, tít. II, § 873); o que "legalmente baste pa 
ra transferir el domínio o derecho real da cuya prescriciõn se 
trate" (art. 192 do Cõd. Civ. Esp., "apud" Alas, "De la Usuca
pion", n9 134); o título habil em tese para transferir o domí
nio (Lafaiete). Ver mais Rodrigues Júnior, "A Posse", n9 67, - 
pãgs. 317 e 319 ; Sá Pereira, in Manual Lacerda", vol. VIII , 
pãgs. 240 a 243; Clõvis Bevilaqua, vol. 3, pág. 84, etc., etc.

Assim, o usucapião ordinário não só se não exclui com a 
existência de título, como o exige, e transcrito, sem o que - 
não se trata de justo título, de instrumento poderoso, em prin 
cípio, a transferir o domínio. Apenas, necessário é que , na 
hipótese, no caso, essa transferência não se opere, o que ocor 
re na aquisição a non domino. O justo título que excusa o usu 
capião é o que traduz aquisição a domino e, assim, a lei, h- 
quando exige para o usucapião ordinário, o "justo título", re
fere-se ao instrumento hãbil, formalizado, registrado (Lafaie
te, "Coisas", § 68, n9 163), mas que manifeste aquisição a non 
domino.

Em suma: o título hãbil, em tese, mas inábil, na hipõte 
se, â transferência do ius in re. E êsse título não so deixa- 
de impedir o usucapião, como, no caso, ê exigido, destinando -
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-se, exatamente, o usucapião a perlavar-lhe as máculas de defi
ciências" (Ac. um. da 2a. Turma do S.T.F., em 11-11-47, no rec. 
extr. n9 6.750, de S. Paulo, do voto do rei. Min. Orozimbo Nona 
to, in "Arq. Jud." vol. 86, pág. 213).

Em Josê G.R;be Alckmin, Repertório de Jurisprudência do - 
Código Civil . Direito das Coisas. 3a. edição. São Paulo. Max - 
Limonad. p. 340.

José G. R. de Alckmin menciona outros do acórdão no mes
mo sentido: no sentido ser o registro do título como requisito- 
na usucapião ordinária; publicados: em Revista Fore: se 122/116; 
55/352; Arq. For. X/247; Revista dos Tribunais 78/112 e 186/191 
( Autor citado, jurisprudência ao artigo 551 do Código Civil - 
Brasileiro ).

Jã foi julgado, entretanto, que "a prescrição fundada - 
em título não registrado pode ser oposta e prevalecer, contra - 
terceiros, exceto se forem credores por hipoteca inscrita".

Em Revista Forense LV/604.


