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RESUMO
A regularização fundiária constitui ação de fundamental importância para promoção
dos  direitos  à  cidade  e  à  moradia  adequados,  sendo  a  usucapião  um  dos
instrumentos para a sua efetivação. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar como
o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Norte  (TJRN)  tem decidido  ações  que
versam acerca da usucapião de bens imóveis urbanos no período de 2014 a 2020. A
materialização  ocorre  a  partir  de  um  mapeamento  das  decisões  das  ações  de
usucapião de bens imóveis urbanos pelo TJRN. Constatou-se que a maior parte das
ações foco do trabalho procedentes foi julgada com revelia sem a determinação de
um curador especial, a partir de provas documentais e testemunhais; predominou-se
a  modalidade de usucapião  extraordinária;  a  tese  de procedência  embasada  na
demonstração de justo título e boa-fé da posse do imóvel por mais de 10 anos, com
animus domini, sem interrupção e oposição foi aplicada em 70% dessas decisões.
Portanto, a usucapião aplicada ao contexto da regularização fundiária se constitui
em instrumento que promove a função social da propriedade e para que obtenha
êxito  em seus julgados no TJRN são requeridas a  apresentação de provas e a
adequação do caso concreto à modalidade que se pleiteia.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à moradia. Função Social da Propriedade. Instrumento
de Aquisição de Domínio Pleno.
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USUCAPIAO AS AN INSTRUMENT OF URBAN LAND REGULARIZATION:
ANALYSIS OF THE JURISPRUDENCE OF THE COURT OF JUSTICE OF RIO

GRANDE DO NORTE

ABSTRACT
Land tenure regularization is an action of fundamental importance for promoting the
rights to the city and adequate housing, with adverse possession being one of the
instruments for its realization. This research aims to analyze how the Court of Justice
of  Rio  Grande  do  Norte  (TJRN)  has decided actions  that  deal  with  the  adverse
possession of urban real estate in the period from 2014 to 2020. The materialization
occurs from a mapping of the decisions of usucapio actions of urban real estate by
the TJRN. It was found that most of the actions, which were the focus of the work,
were  judged  by default  without  the  determination  of  a  special  curator,  based on
documentary  and  testimonial  evidence;  the  modality  of  extraordinary  adverse
possession predominated; the thesis of origin based on the demonstration of fair title
and good faith of ownership of the property for more than 10 years, with animus
domini, without interruption and opposition, was applied in 70% of these decisions.
Therefore, adverse possession applied to the context of land tenure regularization
constitutes an instrument that promotes the social function of property and, in order
to obtain success in its judgments in the TJRN, the presentation of evidence and the
adequacy of the concrete case to the modality being claimed are required.
KEYWORDS:  Right  to  housing.  Social  Function  of  the  Property.  Full  Domain
Acquisition Instrument.

INTRODUÇÃO
No  Brasil,  o  processo  de  expansão  urbana  ocorreu  de  forma  acelerada,

especialmente com a crescente migração do homem do campo para as cidades, a
partir  do  início  do  século  XX.  No  século  XXI,  mais  da  metade  dos  cidadãos
brasileiros  estão  domiciliados  nas  cidades,  em  decorrência  dos  fenômenos  de
industrialização e urbanização que ocorreram no País (HARVEY, 2012; MARICATO,
2014).

Em que pese o  rápido  crescimento  urbano do Brasil,  este  não se  seguiu
associado  de  ações  e  planejamentos  públicos  que  garantissem  a  infraestrutura
necessária, a oferta de serviços sociais e a regularização jurídica das habitações.
Pelo contrário, tal cenário resultou em diversos problemas sociais, dentre os quais
estão  a  incapacidade  do  Estado  em  prover  moradias  adequadas,  a  falta  de
infraestrutura urbana (e a ausência de serviços públicos básicos), o que resultou nas
várias  formas  de  ocupação  irregular  do  solo  (FARDIN  et  al.,  2018;  ARRUDA;
LUBAMBO, 2019).

Neste  sentido,  a  legislação  nacional  positivou  instrumentos  jurídicos  que
fossem capazes de auxiliar na solução das debilidades inerentes ao crescimento
desordenado  das  cidades  e,  consequentemente,  as  ocupações  habitacionais
irregulares. Dentre os normativos, destacam-se a Constituição Federal de 1988, o
Código Civil de 2002, o Estatuto da Cidade e a Lei de Regularização Fundiária (Lei
13.465/2017)  que,  entre  outros  aspectos,  positivaram  diferentes  instrumentos
jurídicos capazes de efetivar a regularização fundiária, como é o caso da usucapião,
que é uma das formas de aquisição originária da propriedade e de outros direitos
reais, pelo exercício da posse mansa e pacífica da coisa, com animus domini, por
um prazo determinado estabelecido por lei (BRASIL, 1988).
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A  regularização  fundiária,  enquanto  política  pública,  constitui  ação  de
fundamental  importância  para  promoção  da  regularização  jurídica,  urbanística,
ambiental e social das áreas irregulares, e deve ser entendida como o processo de
intervenção  do  Estado  com  o  objetivo  de  promover  a  regularização  jurídica  e
urbanística, além de promover a organização e prestação de serviços públicos de
áreas ocupadas, de modo a melhorar as condições de habitabilidade em relação a
ocupação informal anterior, propiciando a integração social e ampliando o acesso à
terra pela população de baixa renda (ARRUDA; LUBAMBO, 2019).

Isto  posto,  a  presente  pesquisa  objetivou  analisar,  a  partir  de  exames
jurisprudenciais, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) vem
decidindo ações que versam acerca da regularização fundiária urbana a partir do
instituto da usucapião de bens imóveis urbanos entre os anos de 2014 e 2020. O
recorte temporal dos anos de 2014 a 2020 foi escolhido porque consta no banco de
dados de jurisprudências do TJRN que a primeira ação – em processo eletrônico –
de usucapião foi julgada no ano de 2014 e, o último julgado no banco de dados, até
31 de julho de 2021, é de 2020.

A USUCAPIÃO COMO INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil – marco

legal  de  uma  nova  ordem  social  –,  promulgada  em  5  de  outubro  de  1988,
consolidou-se  um efetivo  Estado  Democrático  Social  de  Direito,  cujo  cerne  é  a
garantia  máxima  da  proteção  aos  direitos  fundamentais  –  a  exemplo  do  direito
humano à moradia – de modo a preservar os princípios da igualdade e da dignidade
da pessoa humana através de políticas públicas que versam sobre direito sociais
(BRASIL, 1988).

A Constituição Cidadã, de igual modo, também propiciou e consolidou uma
nova ordem legal ao direito urbanístico brasileiro. Dessa forma, a Política Urbana
ganhou capítulo próprio na Carta Maior, disciplinando nos artigos 182 e 183 o papel
preponderante  do  Poder  Público  Municipal  como  ente  federativo  para  atuar  na
execução de políticas urbanas, no ordenamento de uso e ocupação do solo e na
promoção de políticas capazes de conferir  o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade e do bem-estar dos habitantes (LIMA, 2020).

Em linhas  gerais,  coube  ao  Estatuto  da  Cidade  –  Lei  10.257/2001  –,  a
efetivação da Política Urbana nacional, a partir da regulamentação dos artigos 182 e
183  da  Constituição  Federal  de  1988.  Neste  sentido,  o  Estatuto  da  Cidade
estabeleceu a regularização fundiária como norte da política urbanística brasileira
(inciso XIV, artigo 2° do Estatuto da Cidade) – a partir das diretrizes gerais – e como
instrumento geral da Política Urbana (alínea q, do inciso III, do artigo 4° do referido
Estatuto) (BRASIL, 2001).

Nesta perspectiva,  a  positivação constitucional  de um capítulo  acerca da
Política Urbana gerou uma nova forma de efetivação com a regularização fundiária
urbana. Em que pese a previsão legal  da regularização fundiária no Estatuto da
Cidade, foi a Lei Federal 11.977/2009 (BRASIL, 2009) o primeiro marco legal a nível
federal  a  tratar  da  temática  da  Regularização  Fundiária  Urbana  (Reurb)  (LIMA;
SOUSA JUNIOR, 2020).

Posteriormente,  coube à Lei  13.465/2017,  os novos contornos da Reurb,
definindo no artigo 9º como aquela que “abrange medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes” (BRASIL, 2017).
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Leite e Mêncio (2019) abordam que o novo conceito legal introduzido pela
norma  posterior  mantém  o  espírito  da  norma  anterior  de  que  a  regularização
fundiária deve incorporar  diversos aspectos e dimensões.  Assim, a regularização
fundiária  é  uma  política  pública  que  deve  ser  entendida  como  o  processo  de
intervenção do Estado –  lato sensu – com o objetivo de promover a regularização
jurídica  e urbanística,  bem como organizar  a  promoção e prestação de serviços
públicos de áreas ocupadas, melhorando as condições de habitabilidade em relação
a ocupação informal anterior, propiciando a integração social e ampliando o acesso
à terra pela população de baixa renda (ARRUDA; LUBAMBO, 2019).

De  acordo  com  Reis  e  Oliveira  (2017),  é  indubitável  a  importância  da
regularização fundiária,  sobretudo nos casos em que a  própria  irregularidade se
mostra com potencial risco de rupturas sociais decorrentes de conflitos fundiários
urbanos capazes de atingir,  materialmente,  os  indivíduos e a propriedade,  como
também  a  possibilidade  de  gerar  danos  ao  meio  ambiente.  Desse  modo,  a
regularização fundiária apresenta-se como instrumento significativo no avanço do
desenvolvimento social e sustentável com a promoção do uso e ocupação do solo
de forma adequada e regular, que cumpre a função social da propriedade e observa
as  formas  de  proteção  ao  meio  ambiente,  conforme  estabelece  a  Constituição
Federal (BRASIL, 1988; REIS; OLIVEIRA, 2017).

Dados  estatísticos  que  tratam  das  condições  de  moradias  e  ações
promovidas  pelas  prefeituras  da  Pesquisa  de  Informações  Básicas  Municipais
(MUNIC), de 2017,  mostram algumas situações relacionadas à precariedade nas
condições  de  habitabilidade  nos  municípios  brasileiros.  A  primeira  situação
registrada, foi a presença de loteamentos irregulares ou clandestinos, presentes em
3.374 municípios (60,6% do total); a segunda, foi a existência de favelas, mocambos
ou palafitas,  em 952 municípios  (17,2%);  a  terceira,  consiste  nas ocupações de
terrenos  ou  prédios  por  movimentos  populares  de  acesso  à  moradia,  em  724
municípios (13,0%). A realidade menos recorrente foi a existência de cortiços, casas
de cômodos ou cabeças-de-porco, existentes em 684 municípios (12,3%). Os 42
municípios brasileiros com mais de 500.000 habitantes registraram ao menos um
dos quatro estados de irregularidades (IBGE, 2017).

No mesmo sentido, destaca-se que os maiores prejuízos do uso e ocupação
irregular  do solo nas cidades brasileiras estão associados à população de baixa
renda,  tendo em vista  que,  além da própria  demanda por  moradia  digna,  estas
famílias  sofrem  com  a  presença  de  fatores  como  exclusão  social,  insegurança
alimentar, ausência de oportunidades no mercado de trabalho, baixa escolaridade
entre outros, o que os empurram à própria informalidade e acabam encontrando
espaços  nos  ambientes  irregularidades,  sob  condições  insalubres  e  de  riscos
(FERNANDES, 2011; MARICATO, 2014).

Nesta perspectiva, destaca-se alguns objetivos da Reurb previstos na Lei
13.465/2017, dentre os quais, a definição e a caracterização dos núcleos urbanos
informais passíveis de regularização fundiária;  o aumento do acesso à terra pela
população de baixo poder econômico; a promoção do direito social à moradia justa e
apropriada; a observância da concretização da função social da propriedade e da
cidade, com vistas a melhor eficiência no uso e ocupação da gleba; e a outorga de
direitos reais prioritariamente em nome da mulher (BRASIL, 2017).

No âmbito da regularização fundiária urbana existem alguns instrumentos
jurídicos  estabelecidos  pela  legislação  específica,  como  a  Lei  Federal
10.257/2001(BRASIL,  2001) (Estatuto  da  Cidade),  e  a  Lei  Federal  13.465/2017
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(BRASIL,  2017),  mas  também presentes  em outras  legislações,  como  a  Lei  de
Registros Públicos e o Código Civil de 2002 (BRASIL, 1973; 2002).

O  legislador  regulamentou  instrumentos  de  regularização  fundiária  que,
aplicados, objetivam solucionar as irregularidades no uso e ocupação do solo. Os
instrumentos contemplados no Estatuto da Cidade e na Lei  Federal  13.465/2017
visam assegurar a função social da propriedade urbana e da cidade (LIMA, 2020).
Dentre  os  instrumentos  da  regularização  fundiária,  destaca-se  o  instituto  da
usucapião – de caráter de direito real e eminentemente público –, disciplinado na Lei
nº 6.105/1973 (Lei de Registros Públicos), na própria Constituição, no Estatuto da
Cidade, no Código Civil de 2002 (CC 2002) e na Lei 13.465/2017.

Como  preleciona  Moretti  (2019),  a  inclusão  da  usucapião  no  rol  de
instrumentos da regularização fundiária tornou clarividente o papel fundamental do
instituto jurídico no cumprimento da função social da propriedade e da cidade e não
apenas mero instrumento de aquisição de domínio pelo exercício  prolongado da
posse,  quando  aplicado  ao  contexto  da  regularização  fundiária.  O  instituto  da
usucapião também é um instrumento de apoio que objetiva conferir função social a
propriedade determinada pela Constituição Federal de 1988, elemento significativo
para assegurar o direito de propriedade (BRASIL, 1988).

As modalidades de usucapião previstas no ordenamento jurídico brasileiro
são as que se seguem: usucapião extraordinária, positivada no artigo 1.238 do CC
2002; usucapião extraordinária especial prevista no art.1.238, parágrafo único do CC
2002;  a  usucapião  ordinária,  expressa  no  artigo  1.242  do  CC  2002;  usucapião
ordinária especial prevista no art. 1.242, parágrafo único do CC 2002; a usucapião
especial rural, nos artigos 1.239 do CC e 191 da Constituição Federal de 1988; a
usucapião  especial  urbana,  nos  artigos  1.240 do  CC 2002,  183  da  Constituição
Federal e no 9º do Estatuto da Cidade; a usucapião coletiva, no artigo 10 do Estatuto
da Cidade; a usucapião indígena, no artigo 33 do Estatuto do Índio Lei 6.001/1973; a
usucapião  familiar,  no  artigo  1.240-A,  do  CC  2002,  e,  por  fim,  a  usucapião
extrajudicial, inovação do artigo 1.071 do CPC de 2015, incluindo o artigo 216-A na
Lei de Registros Públicos (BRASIL, 1973; 1988; 2001; 2002; 2015; 2017).

No âmbito da regularização fundiária, conforme dispõe a lei 13.465/2017, a
usucapião se constitui  em instrumento da Reurb e é acionada na conversão da
posse em propriedade, a partir do instrumento de legitimação de posse – desde que
cumpridos  os  requisitos  da  usucapião  –,  que  visa  conferir  título  para  que  seja
reconhecida a posse do imóvel objeto da Regularização, com a devida identificação
dos ocupantes possuidores, do período de tempo da ocupação e da natureza da
posse, podendo ser convertido em direito real de propriedade (BRASIL, 2017).

Para este trabalho, importa examinar apenas as modalidades de usucapião
extraordinária (artigo 1.238 do CC 2002), usucapião ordinária (artigo 1.242 do CC
2002)  e  a  usucapião  especial  urbana  (artigos  1.240  do  CC  2002,  183  da
Constituição Federal e o artigo 9º do Estatuto da Cidade), tendo em vista que as
decisões das ações analisadas neste trabalho são voltadas apenas para estas três
modalidades.

A usucapião extraordinária, expressa no caput do artigo 1.238 do CC 2002, é
a modalidade cujo requisito do lapso temporal é o de maior prazo, ao passo que
exige menos requisitos para satisfação do seu direito. O tempo de posse para o
reconhecimento da usucapião extraordinária é de 15 anos, podendo ser reduzido
para 10 anos (usucapião extraordinária especial) caso o requerente mantenha no
imóvel  sua  moradia  habitual  ou  que  nele  o  tenha  realizado  obras  de  caráter
produtivo. Além disso, saliente-se que independente de apresentação de justo título
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e  boa-fé,  bastando  apenas  cumprir  outros  dois  requisitos,  o  animus  domini e  a
ausência de interrupção e oposição (BRASIL, 2002; FERREIRA, 2017).

A usucapião ordinária é subdividida em duas espécies, sendo esta prevista
no caput do artigo 1.242 do CC 2002 – cujos requisitos são o justo título e boa-fé,
bem como o prazo de posse de 10 anos contínuos – e a outra (usucapião ordinária
especial) expressa em parágrafo único, reduz o prazo para cinco anos se o imóvel
houver  sido  adquirido  de  forma  onerosa,  com  base  no  registro  do  cartório  da
comarca do imóvel, cancelada posteriormente, desde que os possuidores tenham
estabelecido moradia ou realizados investimentos (BRASIL, 2002).

A usucapião especial urbana, positivada nos artigos 1.240 do CC 2002, 183
da Constituição Federal e o 9º do Estatuto da Cidade, é a modalidade cujo requisito
do lapso temporal é a de menor prazo, ao passo que exige mais requisitos para
satisfação do seu direito. O período cronológico para o reconhecimento do instituto
da usucapião é de 5 anos. Além do requisito temporal, do justo título e boa-fé, do
animus domini e a ausência de interrupção e oposição, exige-se, também, que a
posse seja limitada a uma área de até 250 metros quadrados, que seja utilizada para
moradia e que o posseiro não seja proprietário de qualquer outro imóvel, seja urbano
ou rural (BRASIL, 2002).

A ação de usucapião, fundada no artigo 1.241 do Código Civil,  deve ser
ajuizada pelo possuidor do imóvel, que anexará, junto à Petição inicial, o memorial
descritivo do imóvel, contratos particulares de compra e venda ou doação (se for o
caso), extratos de débitos ou quaisquer outros documentos que comprovem a posse
do  imóvel  no  lapso  temporal  exigido  pela  legislação  (BRASIL,  1973;  2002).  O
Ministério  Público  intervirá  no  processo,  tendo  em vista  tratar-se  de  matéria  de
interesse social, conforme dispõe o artigo 178, I, CPC de 2015 (BRASIL, 2015).

Esta ação tem natureza meramente declaratória, a qual deve ser ajuizada no
foro da situação do imóvel. Registre-se que antes de requerer qualquer direito em
juízo, é preciso observar se o imóvel é passível de usucapião, tendo em vista que os
bens públicos não podem ser submetidos a este instrumento (artigo 183, parágrafo
3º da Constituição Federal). A sentença que julgar procedente a ação de usucapião
será registrada, mediante mandado, no cartório de Registro de Imóveis (BRASIL,
1973; 1988; 2002).

Ressalta-se,  inclusive,  a  possibilidade  de  os  Entes  Públicos  Municipais
incluírem, nas pastas de regularização fundiária,  assistência jurídica e social  aos
possíveis legitimados para a propositura de ações que versem acerca da usucapião
(CARVALHO, 2020). Neste aspecto, há instrumentos legais que visam garantir este
tipo  de  apoio  técnico  necessário  às  famílias  hipossuficientes,  a  exemplo  da  Lei
Federal 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social
(BRASIL, 2008).

Em  que  pese  ser  a  usucapião  instrumento  de  regularização  que
desempenha papel fundamental no cumprimento da função social da propriedade e
da cidade, a judicialização da usucapião poderá refletir um instrumento limitador na
superação das irregularidades urbanísticas e fundiárias que assolam o  País, uma
vez que o Judiciário se sufoca cada vez mais com a cultura do litígio, o que acaba
refletindo na morosidade das respostas das demandas que lhes são apresentadas
(BOMTEMPO JÚNIOR;  MAIRINK,  2019).  Como  bem pontua  Guersoni  e  Camilo
(2019, p. 92), “O direito à celeridade processual tem sido inviabilizado atualmente e
a demanda processual cresce diariamente nos fóruns”.
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Neste  sentido,  Pestana  (2016,  p.  120)  assevera  que,  “a  declaração  de
propriedade resultante de uma ação de usucapião padece, não raro, com o arrastar
do  procedimento  ao  longo  de  um intervalo  temporal  capaz  de  rivalizar  com  as
modalidades mais prolongadas deste instituto”. Assim, é evidente que a insuficiência
do Judiciário brasileiro de solucionar todas os conflitos que lhe são apresentados
poderá  constituir-se  em  obstáculo  ao  instrumento  da  usucapião  judicial  nos
processos  de  regularização  fundiária,  ante  a  morosidade  das  respostas  judiciais
(BOMTEMPO JÚNIOR; MAIRINK, 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta  pesquisa  teve  caráter  bibliográfico,  em  um  primeiro  momento,  e

documental (sobretudo jurisprudencial), em um segundo momento, pela consulta de
livros doutrinários e artigos científicos publicados em revistas de direito urbanístico e
civil (fontes secundárias), textos legais e jurisprudenciais (fontes primárias). Assim,
além de proceder uma concisa revisão bibliográfica acerca do tema, realiza-se uma
coleta de julgados do TJRN, submetendo-os em seguida a uma análise quantitativa
e qualitativa.

A Figura 1 apresenta o percurso para a concretização deste estudo.

FIGURA 1 – Percurso metodológico para formação do corpus de análise

Fonte: Autores (2021).

O  primeiro  passo  para  se  obter  os  dados  quantitativos  foi  observar,
previamente, decisões que versavam acerca do instrumento usucapião urbano no
período de 2014 a 2020, a partir do Banco de Jurisprudência do Tribunal no site
oficial do TJRN.

Após  análise  prévia,  partiu-se,  de  fato,  para  a  coleta  dos  dados.  No
endereço eletrônico do TJRN, no banco de jurisprudências, foram adotados alguns
critérios com o objetivo de elencar apenas os julgados desejados. Neste sentido,
selecionou “sentenças”, no item “classe” o termo “usucapião”; em seguida, no filtro
“período” definiu-se o lapso temporal de “01/01/2014” a “31/12/2020”; e, por fim, no
espaço “pesquisa livre” digitou-se o termo “usucapião”, momento em que o site de
jurisprudências do TJRN retornou 582 sentenças.

Do  primeiro  quantitativo  –  582  sentenças  –,  fez-se  uma  distinção  dos
julgados a partir do ano em que foram sentenciados, obtendo-se 11 decisões em
2014;  21  decisões  em 2015;  31  decisões  em 2016;  68  decisões em 2017;  109
decisões  em  2018;  140  decisões  em  2019  e;  202  decisões  em  2020.
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Posteriormente,  escolheu-se  os  julgados  quanto  ao  seu  desfecho,  se  houve
resolução  do  mérito  –  neste  aspecto,  foram  analisados  os  pedidos  julgados
procedentes, parcialmente procedentes, improcedentes ou se houve acordo entre as
partes – ou apenas extinção sem resolução do mérito.

Desse modo, verificou-se que, dos 582 julgados, 454 foram extintos sem
resolução  de  mérito,  ao  passo  que  128  tiveram o  mérito  julgado  por  sentença.
Destas  128  decisões  resolutivas  de  mérito,  houve  96  sentenças  procedentes,
nenhuma  sentença  parcialmente  procedente,  seis  acordos  e  26  sentenças
improcedentes. Diante do número elevado de sentenças extintas sem resolução de
mérito, decidiu-se analisar, quanto aos fundamentos que qualificam os processos, as
96 sentenças resolutivas de mérito julgadas procedentes.

Destas, verificou-se ainda: (I) se tratava de usucapião de bem imóvel urbano
ou rural; (II) se tratava de bem móvel ou imóvel; e, (III) se a sentença fora proferida
em  audiência  ou  no  gabinete  do  magistrado.  Assim,  constatou-se  que,  das  96
sentenças procedentes, 12 sentenças versam acerca da usucapião de bem imóvel
rural; três decisões de usucapião de bem móvel e; uma sentença fora proferida em
audiência. Portanto, o  corpus de análise jurisprudencial refinado deste trabalho foi
composto por 80 sentenças procedentes que se referem a ações de usucapião de
bem imóvel urbano proferidas nos gabinetes dos juízes de direito do TJRN.

O quantitativo obtido foi submetido a uma análise a fim de (a) caracterizar os
julgados por meio do número de sentenças; (b) caracterizar a classe do julgado, se
usucapião ordinária, usucapião extraordinária ou usucapião especial; (c) verificar o
ano do julgado; (d) analisar se houve revelia ou não; (e) descrever a qualificação dos
julgados quanto aos requerimentos das partes; (f) examinar se houve menção ao
justo título ou não; (g) examinar qual a tese aplicada na sentença de usucapião e;
(h) verificar os fundamentos pelo qual o magistrado sentenciante embasou a tese.

Em seguida, reunindo-se os dados obtidos pela avaliação de tais critérios,
procedeu-se à interpretação dos julgados para verificar (I) de que forma o Tribunal
vem decidindo as ações de usucapião urbano (em quais ações, em quais tipos de
decisões, em quais anos, outros); (II) quais as teses aplicadas, como são aplicadas
e  para  que  são  aplicadas  (procedência  do  pedido?);  (III)  como  o  Tribunal  se
comporta  diante  dos  efeitos  da  revelia  nas  ações  que  versam sobre  usucapião
urbana (estabelece curador especial? Se sim, em quais tipos de demandas?); (IV) o
que a aplicação das teses nas ações de usucapião revela quanto a fundamentação
das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça nestes tipos de processos; e, (V)
como as  decisões  podem ou  não  contribuir  para  a  superação  da  irregularidade
fundiária?

RESULTADOS E DISCUSÃO
Constatou-se a partir do portal de jurisprudências do TJRN, um total de 582

sentenças que tratavam de ações de usucapião no período de janeiro de 2014 a
dezembro de 2020 (Tabela 1):

TABELA 1 – Número absoluto de julgados do TJRN por ano
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ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Sentenças procedentes 0 0 4 7 31 23 31 96

Sentenças improcedentes 0 0 0 1 6 8 11 26

Acordos 0 0 1 0 3 1 1 6

Extinções 11 21 26 60 69 108 159 454

TOTAL: 11 21 31 68 109 140 202 58
Fonte: Autores (2021).

Conforme se observa na Tabela 1, o TJRN possui um número elevado de
sentenças – que versam ações de usucapião – extintas sem resolução de mérito
comparado  aos  números  de  sentenças  resolutivas  de  mérito.  Neste  sentido,
constatou-se  que  cerca  de  80%  das  sentenças  de  usucapião  são  sentenças
terminativas, que não impedem a propositura de uma nova ação, conforme dispõe o
caput do artigo 486 do Código de Processo Civil de 2015: “o pronunciamento judicial
que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.

No  entanto,  há  limitações  ao  próprio  caput do  artigo  486  do  Código  de
Processo Civil, como são os casos do parágrafo 1º: “no caso de extinção em razão
de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da
nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do
mérito”; e do parágrafo 3º, “se o autor der causa, por três vezes, a sentença fundada
em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo
objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu
direito”.

De acordo com a Tabela 2, há diversidade nos tipos de bens que incidem o
instituto da usucapião nos julgados procedentes proferidos pelo TJRN, sendo mais
frequente o instituto da usucapião de bem imóvel urbano (objeto desta pesquisa),
presente em 80 sentenças de um total de 96 decisões, ao passo que, 16 sentenças
versam sobre usucapião de bem imóvel rural (12), usucapião de bem móvel (3) e
uma sentença  de  usucapião  proferida  em audiência,  estas  últimas  excluídas  do
corpus refinado.

TABELA 2 – Número absoluto de julgados procedentes de ações que versam sobre
usucapião de bem móvel, imóvel, imóvel rural e proferidas em audiência

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Usucapião de bem imóvel
urbano

0 0 4 7 23 22 24 80

Usucapião de bem imóvel
rural

0 0 0 0 6 1 5 12

Usucapião de bem móvel 0 0 0 0 1 0 2 3

Sentença de usucapião
proferida em audiência

0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL: 0 0 4 7 31 23 31 96

Fonte: Autores (2021).

Além disso, como indica a Tabela 2, à exceção dos anos de 2014 e 2015,
em todos os anos, entre 2016 e 2020, houve julgados procedentes de ações que
tratam  de  usucapião,  sobretudo  em  2020,  observando-se  ainda  que  houve
crescimento no número de decisões procedentes ao longo dos anos. Quanto ao
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fenômeno  da  revelia  nas  decisões  das  ações  sobre  usucapião  de  bem  imóvel
urbano, constatou-se o que se visualiza na Tabela 3:

TABELA 3 – Número absoluto de julgados procedentes de ações que versam sobre
usucapião de bem imóvel urbano quanto à revelia

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Houve revelia (não foi
nomeado curador especial)

0 0 4 4 15 13 16 52

Não houve revelia (o
demandado apresentou

defesa)

0 0 0 1 4 5 4 14

Houve revelia, no entanto,
foi nomeado curador
especial em nome da

pessoa do registro

0 0 0 2 4 4 4 14

TOTAL: 0 0 4 7 23 22 24 80

Fonte: Autores (2021).

Em um segundo momento, verificou-se como o Tribunal se comportou diante
dos  efeitos  da  revelia  nas  ações  que  versavam  sobre  usucapião  urbano  (se
estabelece curador especial? Se sim, em quais tipos de demandas?). Conforme se
percebe, houve revelia em 52 sentenças de usucapião de bem imóvel urbano sem
que tenha sido designado curador especial pelo juízo, ao passo que, houve revelia
em 14 sentenças, no entanto, foi nomeado curador especial em nome da pessoa
titular  do  registro  do  imóvel.  Por  outro  lado,  chamou  atenção  a  quantidade  de
sentenças que não houve revelia (o demandado apresentou defesa), sendo apenas
14 sentenças,  aproximadamente  20% das sentenças  procedentes  que versavam
sobre usucapião de bem imóvel urbano.

Além  disso,  observou-se  que,  não  obstante  a  aplicação  dos  efeitos  da
revelia (presunção relativa), os magistrados proferiram sentenças procedentes com
base em análise dos autos, embasada em prova documental e testemunhal, uma
vez que, os autores desincumbindo-se do ônus impostos, comprovaram, na forma
do  artigo  373,  inciso  I,  do  CPC de  2015,  por  prova  documental  e  testemunhal,
estarem exercendo a posse sobre os imóveis usucapidos no período superior ao
exigido pela modalidade de usucapião (ordinária, extraordinária e especial).

Quanto  à  caracterização  da  modalidade  de  usucapião,  se  usucapião
ordinária, usucapião extraordinária ou usucapião especial, a Tabela 4 apresenta, em
números absolutos, a aplicação das modalidades de usucapião nas sentenças de
procedência das ações que versavam sobre usucapião de bem imóvel urbano.

TABELA 4 – Julgados procedentes de ações de usucapião de bem imóvel urbano
nas modalidades Ordinária, Extraordinária e Especial

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Usucapião ordinário 0 0 3 5 7 5 9 29

Usucapião Extraordinário 0 0 1 2 15 17 15 50

Usucapião Especial 0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL: 0 0 4 7 23 22 24 80

Fonte: Autores (2021).
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Quanto à modalidade aplicada nas sentenças, também houve diversidade,
havendo  predomínio  nos  julgados  da  modalidade  de  usucapião  extraordinária,
empregada em 50 decisões,  aproximadamente 60% das sentenças procedentes;
seguida da modalidade de usucapião ordinária, aplicada em 29 julgados; e, por fim,
apenas uma aplicação da modalidade de usucapião especial, conforme indicado na
Tabela 4.

Em parte, isto se justifica pelo fato de a usucapião extraordinária ser mais
flexível  quanto  aos  seus  critérios,  uma  vez  que  o  requisito  do  tempo  pode  ser
reduzido de 15 anos para 10 anos, além de não ser exigida a apresentação de justo
título  ou  boa-fé  (TARTUCE,  2020).  Em seguida,  passou-se  a  verificar  se  houve
aplicação  de  teses  sentenciantes  nas  decisões  do  TJRN  que  versam  sobre
usucapião de bens imóveis urbanos, respondendo às seguintes perguntas: Quais as
teses aplicadas? Como são aplicadas? E para que são aplicadas? Em vista disso, a
Tabela 5 retrata tal aplicação.

TABELA 5 – Teses aplicadas em julgados procedentes de ações que versavam
sobre usucapião de bem imóvel urbano, do TJRN por ano:

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Tese 1: Demonstrada, com
justo título e boa-fé, a posse

do imóvel por mais de 10
anos, com animus domini,

sem interrupção e oposição,
será declarada o domínio

sobre o imóvel.

0 0 3 5 7 5 20 56

Tese 2: Demonstrada,
independente de justo título
e boa-fé, a posse do imóvel
por mais de 15 anos, com

animus domini, sem
interrupção e oposição, e

coisa hábil, será declarado o
domínio sobre o imóvel.

0 0 1 2 15 17 4 23

Tese 3: Demonstrada a
posse do imóvel por mais de
5 anos, com animus domini,
sem interrupção e oposição,

não sendo proprietário de
outro imóvel urbano ou rural
e utilizar o imóvel para a sua
moradia ou de sua família,
será declarada o domínio

sobre o imóvel.

0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL: 0 0 4 7 23 22 24 80

Fonte: Autores (2021).
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Conforme se observa na Tabela 5, a tese “demonstrada, com justo título e
boa-fé, a posse do imóvel por mais de 10 anos, com animus domini, sem interrupção
e oposição, será declarada o domínio sobre o imóvel” fora aplicada em 56 decisões
de  usucapião,  exatamente  em  70%  dos  julgados  analisados.  Destas,  29  eram
sentenças que aplicam a modalidade de usucapião ordinária,  justamente  por  se
exigir, nesta modalidade, a existência de justo título e boa-fé, nos termos do artigo
1.242 do Código Civil  de 2002.  As demais 27 decisões que aplicaram esta tese
reconheceram  se  tratar  da  modalidade  de  usucapião  extraordinária  que  não
depende de justo título ou prova de boa-fé, embora para que seja enquadrada nos
requisitos da tese ora em análise, seja necessário que o possuidor do imóvel tenha
estabelecido no mesmo a sua moradia habitual, ou nele tenha realizado obras ou
serviços de caráter produtivo, nos termos do  caput e do parágrafo único do artigo
1.238 do Código Civil de 2002, caso aplicado a estas 27 decisões.

A tese “Demonstrada,  independente  de justo  título  e  boa-fé,  a  posse do
imóvel por mais de 15 anos, com  animus domini,  sem interrupção e oposição, e
coisa hábil, será declarado o domínio sobre o imóvel” fora aplicada em 23 decisões
de usucapião, aproximadamente 30% das sentenças analisadas. Todas essas 23
sentenças aplicaram a modalidade de usucapião extraordinária, justamente por não
se exigir,  nesta modalidade,  a  existência de justo título  e boa-fé,  nos termos do
caput do artigo 1.238 do Código Civil de 2002.

A tese  “Demonstrada  a  posse  do  imóvel  por  mais  de  cinco  anos,  com
animus domini, sem interrupção e oposição, não sendo proprietário de outro imóvel
urbano  ou  rural  e  utilizar  o  imóvel  para  a  sua moradia  ou de  sua  família,  será
declarada o domínio sobre o imóvel”  fora aplicada apenas no julgado que versa
sobre  a  modalidade  de  usucapião  especial,  em  virtude  de  se  exigir,  nesta
modalidade, que o imóvel possua até 250 metros quadrados e que seja usado como
moradia, além disso, não se exige justo título, a boa-fé é presumida e o possuidor do
imóvel  não  poderá  ter  outros  imóveis,  nos  termos  do  caput do  artigo  1.240  do
Código Civil de 2002.

Registre-se  ainda,  quanto  ao  justo  título,  que  o  magistrado  sentenciante
entendeu, em 39 decisões – 28 destas na modalidade de usucapião ordinária e 11
na modalidade usucapião extraordinária –, que o contrato de compra e venda, ainda
que por instrumento particular, é documento hábil  a demonstrar a posse sobre o
imóvel usucapiendo, inclusive, mesmos naquelas modalidades que independem do
justo título e boa-fé – que é o caso da usucapião extraordinária – uma vez que o
Tribunal aplicou este entendimento em 11 ações desta modalidade.

Por  outro  lado,  o  TJRN  entendeu,  em  41  decisões  –  40  destas  na
modalidade de usucapião ordinária e uma na modalidade de usucapião especial –
que a análise da presença de justo título e boa-fé não se faz necessária nos casos
que se tratam de usucapião extraordinária, bastando o preenchimento dos demais
requisitos.  Neste  sentido,  colaciona-se  ementa  do  TJSP  que  fundamentou  tal
entendimento no processo de número 0823474-21.2015.8.20.5106:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Na usucapião extraordinária, havendo o
animus domini, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a
posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé - Presença
dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva extraordinária – Diferença
de metragem pela abertura de logradouro municipal que não importa em
procedência  parcial  do  pedido,  uma  vez  que  as  dimensões  da  área
usucapienda  se  definem  no  curso  da  demanda  -  Agravo  retido  não
conhecido  e  apelação  desprovida.  (SÃO  PAULO  -  TJSP  –  APL:
00018190719978260477 SP 0001819-07.1997.8.26.0477,  Relator:  Alcides
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Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 01/03/2016, 1ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2016).

As provas adotadas para firmar a convicção dos juízes de direito do TJRN
para os casos concretos dos processos de usucapião julgados procedentes estão
expostos na Tabela 6:

TABELA  6  – Tipos  de  provas  que  firmaram  a  convicção  dos  magistrados
sentenciantes nas sentenças procedentes que versavam sobre ação de usucapião
de bem imóvel urbano.

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL:

Contratos particulares de
compra e venda e doação

0 0 2 5 13 8 13 41

Prova testemunhal 0 0 3 5 16 16 24 64

Memorial descritivo 0 0 0 0 7 8 1 16

Certidão negativa de registro 0 0 1 0 13 13 6 33

Extratos de dívidas (água,
energia e IPTU)

0 0 2 2 4 6 8 22

Levantamento
planialtimétrico e topográfico

0 0 0 0 6 5 1 1

Fonte: Autores (2021).

Na maioria dos casos (64 decisões), a prova testemunhal – com início de
prova  material  –  fundamenta  a  convicção  dos  magistrados  sentenciantes.  Além
disso, os juízes de direito do TJRN respaldaram suas decisões em início de prova
material com base em memorial descritivo (em 16 decisões); Certidão negativa de
registro de imóvel emitida pelo Cartório de Imóveis (em 33 sentenças); Extratos de
dívidas do imóvel – contas de água, energia e IPTU – (em 22 julgados); e, por fim,
em  Levantamento  planialtimétrico  e  topográfico  (em  12  decisões).  Ademais,  os
contratos particulares de compra e venda e de doação firmaram a convicção do
magistrado sentenciante em 41 sentenças, o que indicou uma unânime submissão
dos magistrados ao entendimento de que o contrato de compra e venda, ainda que
por instrumento particular, é documento hábil a demonstrar a posse sobre o imóvel
usucapiendo.

Diante  do  exposto,  depreende-se  que  o  instituto  da  usucapião  de  bens
imóveis  é  um  dos  instrumentos  à  disposição  da  regularização  fundiária  e,  em
conjunto  com  outros  instrumentos  previstos  e  disciplinados  pela  Constituição
Federal, pela Lei 13.465/2017 e pelo Estatuto da Cidade, visa atenuar os problemas
inerentes  ao  crescimento  desordenado  das  cidades  e,  consequentemente,  as
ocupações habitacionais irregulares. Portanto, este instrumento pode contribuir para
a superação da irregularidade fundiária  do País à medida que desempenha papel
fundamental  na  promoção da função  social  da  propriedade  e  o  direito  à  cidade
(MACHADO; TRENTINI, 2016; HOSHINO et al., 2017).

No  mesmo  sentido,  destaca-se  que  este  instituto  pode  ser  aplicado  na
regularização  fundiária  de  áreas  urbanas,  sendo  reconhecido  tanto  na  forma
individual, quanto na forma coletiva (BRASIL, 1973; 1988; 2002; 2017). Além disso,
ressalta-se  o  fato  de  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  disciplinar  modalidades
variadas de usucapião,  com prazos e requisitos  diferenciados,  além de tipos  de
posses  distintas.  Com  o  advento  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  foram
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estabelecidas  disposições  que  regulamentaram  a  usucapião  extrajudicial,
possibilitando aos interessados a escolha pela via judicial ou pela via extrajudicial
(BRASIL, 1973; 2015).

Portanto,  a  usucapião  se  apresenta  como  um  instrumento  versátil  de
regularização fundiária, tendo em vista que pode ser aplicado em áreas e casos
concretos  diferentes,  não  se  afigurando  como  instrumento  rígido  ou  de  difícil
aplicação. No entanto, para que haja satisfação plena do direito real posto em juízo,
a jurisprudência do TJRN indica que é necessário verificar, entre outros aspectos, os
requisitos  inerentes  a  propositura  da  ação,  a  modalidade  de  usucapião  que  se
adeque ao caso concreto e a apresentação de provas testemunhais e documentais,
de modo a garantir a satisfação plena da regularização fundiária urbana em juízo.

CONCLUSÕES
Dentre os instrumentos de regularização fundiária, este trabalho destacou o

instituto  da  usucapião,  de  caráter  de  direito  real  e  eminentemente  público,
disciplinado  pelo  constituinte  na  própria  Constituição,  bem  como  pelo  legislador
pátrio no Estatuto da Cidade, no Código Civil de 2002, na Lei 13.465/2017 e na Lei
6.105/1973.

O TJRN possui um número elevado de sentenças que versam acerca de
ações de usucapião extintas sem resolução de mérito comparados aos números de
sentenças resolutivas de mérito. Das ações que versam sobre a usucapião de bem
imóvel  urbano procedentes, observou-se que houve revelia em aproximadamente
80%.  Não  obstante  a  aplicação  dos  efeitos  da  revelia,  verificou-se  que  os
magistrados proferiram sentença procedente com base em análise detida dos autos,
embasada em prova documental e testemunhal, não se limitando a julgar apenas
sob os efeitos da revelia.

Observou-se que a tese 1 (Demonstrada, com justo título e boa-fé, a posse
do imóvel por mais de 10 anos, com  animus domini, sem interrupção e oposição,
será  declarada  o  domínio  sobre  o  imóvel)  fora  aplicada  em  70%  dos  julgados
analisados, na qual 29 destes são sentenças que aplicam esta tese na modalidade
de usucapião ordinária, ao passo que, as demais 27 decisões que aplicaram a tese
citada acima, reconheceram se tratar da modalidade de usucapião extraordinária.

Além disso, verificou-se que a tese 2 (Demonstrada, independente de justo
título e boa-fé, a posse do imóvel por mais de 15 anos, com  animus domini, sem
interrupção e oposição, e coisa hábil, será declarado o domínio sobre o imóvel) fora
aplicada em 23 decisões de usucapião, todas essas da modalidade de usucapião
extraordinária.

No que concerne à tese 3 (Demonstrada a posse do imóvel por mais de
cinco anos, com animus domini, sem interrupção e oposição, não sendo proprietário
de outro imóvel urbano ou rural e utilizar o imóvel para a sua moradia ou de sua
família, será declarado o domínio sobre o imóvel), esta fora aplicada em apenas um
julgado do corpus de análise.

Registre-se ainda que, quanto ao justo título, investigou-se que o magistrado
sentenciante entendeu, em 39 decisões, que o contrato de compra e venda, ainda
que por instrumento particular, é documento hábil  a demonstrar a posse sobre o
imóvel usucapiendo. Em 41 decisões, entendeu-se que a análise da presença de
justo título e boa-fé não se faz necessária nos casos que se trata de usucapião
extraordinária, bastando o preenchimento dos demais requisitos.

Portanto, ao analisar o instituto da usucapião na Jurisprudência do Tribunal
de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Norte,  conclui-se  que  este  é  um  instrumento  de
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regularização fundiária e implementação de Políticas Públicas, que visa atenuar os
problemas  inerentes  ao  crescimento  desordenado  das  cidades  e,
consequentemente, as ocupações habitacionais irregulares, desempenhando papel
fundamental  no  cumprimento  da  função  social  da  propriedade  e  da  cidade,
requerendo apresentação de provas e a adequação do caso concreto à modalidade
que se pleiteia para que a ação seja julgada procedente.
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