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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Paulista de Direito tem a honra de publicar os Anais do I Congresso 

Brasileiro de Direito Imobiliário da Escola Paulista de Direito – EPD, evento que foi realizado 

entre os dias 19 e 21 de novembro de 2017, com a participação de renomados juristas e 

estudiosos do Direito, autores de diversas obras e alguns dos maiores especialistas em Direito 

Civil e Imobiliário atualmente no Brasil, que estiveram reunidos para analisar e debater as 

inovações, assim como as alterações, empreendidas pela Lei n° 13.465, de 11 de julho de 

2017, denominada Lei da Regularização Fundiária Rural e Urbana. 

O evento, que foi organizado pela Escola Paulista de Direito com o apoio da 

Faculdade de Direito Mackenzie, sob a Coordenação do Prof. Doutor Luiz Antonio Scavone 

Junior, apresentou como escopo promover a discussão e reflexão acerca das questões 

advindas da instituição desta Lei, abordando as recentes modificações legislativas que, direta 

ou indiretamente, transformaram e originaram relevantes institutos jurídicos do Direito pátrio. 

Sob este prisma, a Lei n° 13.465 inseriu na Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 

1997, que versa sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, o direito de preferência 

conferido ao devedor fiduciante, o qual passou a ter a possibilidade de adquirir o imóvel, 

objeto do negócio jurídico imobiliário ora em comento, preferencialmente em face dos demais 

interessados, mas tão somente até a data de realização do segundo leilão, devendo, para tanto, 

quitar o preço correspondente ao valor da dívida, somado à integralidade dos encargos e 

despesas custeadas pelo credor fiduciário no curso deste procedimento, acrescido, inclusive, 

do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o que significa dizer que 

necessariamente deverá ocorrer o adimplemento dos encargos tributários e demais despesas 

exigíveis para uma nova aquisição do bem imóvel.  

Já em se tratando da usucapião extrajudicial, houve alterações em relevantes 

requisitos deste instituto jurídico, principalmente no tocante à interpretação do silêncio do 

titular do imóvel quando de sua notificação para manifestar-se acerca do pedido de 

reconhecimento desta modalidade de aquisição de propriedade, sendo, portanto, após o 

advento desta Lei, recomendável a atualização do endereço de cadastro junto à matrícula dos 

imóveis, visando obstar os prejuízos decorrentes da ausência de declaração tempestiva no 

curso deste feito.  

Outrossim, criou esta Lei uma nova espécie de direito real em sendo a Laje, que 

passou, então, a constar no rol de direitos reais insculpidos no artigo 1.225 do Código Civil, 

sendo analisado pelos doutrinadores e especialistas do Direito como uma nova modalidade de 



 

 

propriedade sobre coisa própria e que, inclusive, poderá ser constituída sobre terrenos 

privados e públicos, conforme dispõe o artigo 1.510-A, § 1°, do Diploma Civil brasileiro.  

Ademais, a Lei n° 13.465 trouxe em seu corpo normativo regramentos gerais e 

procedimentos que envolvem, não somente medidas jurídicas, mas também urbanísticas, 

ambientais e sociais, com o intuito de incorporar núcleos urbanos informais – sejam estes 

predominantemente ocupados, ou não, por população de baixa renda, segundo as normas do 

Poder Executivo Municipal –, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes, baseando-se, para isto, nos princípios da sustentabilidade econômica, social, 

ambiental e na ordenação territorial.  

Complementarmente, além de tratar das temáticas jurídicas comentadas, buscando 

incentivar o desenvolvimento de novos estudos e debates, a Comissão Organizadora do 

evento mobilizou alunos integrantes do curso de pós-graduação latu sensu em Direito 

Imobiliário, realizado na Instituição sede do evento, para a elaboração dos artigos acadêmicos 

ora publicados, sob a coordenação do Prof. Rubens Baldassare Gonçalves Van Moorsel Filho, 

cuja compilação resultou nos Anais do I Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário da 

Escola Paulista de Direito. 

Por derradeiro, agradece, primeiramente, a Comissão Organizadora do evento, a 

todos os palestrantes e debatedores, que dispuseram-se a participar do Congresso, 

contribuindo para a construção de um ambiente acadêmico de alta qualidade e relevância para 

todos os participantes. Agradece, também, à Escola Paulista de Direito, à Faculdade de 

Direito Mackenzie e a todos os demais apoiadores e entidades parceiras que possibilitaram 

que o evento fosse realizado com primazia.  

A Comissão, ainda, expressa seus sinceros votos de que o I Congresso Brasileiro 

de Direito Imobiliário da Escola Paulista de Direito, em conjunto com a presente publicação, 

possam contribuir para estimular o aprofundamento dos estudos acerca dos temas palestrados 

e debatidos durante o evento.  
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PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 – QUINTA-FEIRA 

 

18h30 – Boas vindas e credenciamento dos participantes. 

 

19h00 – A Nova Alienação Fiduciária de Bem Imóvel: os impactos das alterações 

empreendidas pela Lei 13.465 de 11/07/2017 e as consequências práticas para os credores e 

para os devedores. 

Palestrante: Prof. Doutor Luiz Antonio Scavone Junior 

 

20h30 – Intervalo 

 

21h – Usucapião Extrajudicial: novas possibilidades com as adaptações da Lei 13.465 de 

11/07/2017. 

Palestrante: Prof. Mestre Alessandro Segalla 

Debatedor: Dr. Pedro Cortez 

 

DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 – SEXTA-FEIRA 

 

09h – Condomínio Edilício: ação de cobrança e as preferências decorrentes de direitos reais 

de garantia (alienação fiduciária e hipoteca). 

Palestrante: Prof. Doutor Rubens Carmos Elias Filho 

 

10h30 – Coffee Break 

 

11h – Direito Real de Laje e a nova hermenêutica para os Direitos Reais. 

Palestrante: Prof. Doutor Carlos Alberto Garbi 

Debatedor: Prof. Olivar Vitale 

 

12h30 – Intervalo para Almoço 

 

14h – Sucessão legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. 



 

 

Palestrante: Prof. Doutora Giselda Hironaka  

 

15h30 – Intervalo 

 

16h – Posse: uma releitura do direito possessório e das ações possessórias.  

Palestrante: Prof. Doutor Antonio Carlos Marcato 

 

21 DE OUTUBRO DE 2017 – SÁBADO 

 

09h – Regularização Fundiária Urbana – Reurb: novas possibilidades de regularização de 

imóveis na Lei 13.465 de 11/07/2017.  

Palestrante: Prof. Doutor Fabrizzio Matteucci Vicente 

Debatedor: Dr. Renato Goes 

 

10h30 – Coffee Break 

 

11h – Loteamentos e a nova configuração do parcelamento do solo urbano pela Lei 13.465 de 

11/07/2017. Loteamento aberto por lote autônomo; Loteamento fechado por lote autônomo 

(loteamento por lote autônomo de acesso controlado); e Loteamento em condomínio de lotes.  

Palestrante: Prof. Doutor Luiz Antonio Scavone Junior 

 

13h30 – Encerramento  
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL: INOVAÇÕES INSTITUÍDAS PELA 

LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017, E SUAS RESPECTIVAS 

CONSEQUÊNCIAS 

 

 

Julio César Gallo Bautista Urena
1
 

Rubens Baldassare Gonçalves Van Moorsel Filho
 2

 

 

 

Resumo: A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe, dentre outros aspectos, sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, trouxe profundas alterações em diversos temas, 

institutos e procedimentos do Direito moderno. Dentre eles, especificamente no âmbito da 

alienação fiduciária de bem imóvel, percebe-se que a mens legis é de justamente tentar 

amenizar as inconsistências jurídicas que existiam na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 

1997, visando tornar o procedimento mais hígido e juridicamente seguro, sedimentando 

questões controvertidas, tanto no campo doutrinário quanto na esfera jurisprudencial das 

Cortes Superiores brasileiras. Tais modificações são um importante passo para tornar a 

alienação fiduciária em garantia de bem imóvel num instrumento mais eficaz, o que 

certamente viabilizará novos investimentos financeiros e promoverá eficientemente à 

aquisição de imóveis e o respectivo reaquecimento da construção civil e do mercado 

imobiliário. 

Palavras-chave: alienação fiduciária de bem imóvel; lei nº 13.465/17; lei nº 9.514/97. 

 

Abstract: The Law # 13.465 of July 11, 2017, which disposes, among others aspects, such as 

the rural and urban land regularization, has brought deep changes in several themes, 

institutions and procedures of the modern Law. Among them, specifically in the scope of the 

fiduciary alienation on real state, is perceived that the mens legis is precisely to try to assuage 

the legal inconsistencies that existed in the Law # 9.514 of November 20, 1997, aiming to 

make the procedure healthier and juridically safer, sedimenting controversial issues both in 

                                                           
1 Advogado do escritório Natal & Manssur Advogados Associados. Pós-graduando em Direito Imobiliário pela  
Escola Paulista de Direito. Pós-graduado em Direito Processual Civil. Outras informações: 
<http://www.nmaa.com.br/profissionais_julio_cesar> 
2Advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Sócio-fundador do escritório 
Van Moorsel Advogados. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Mestrando em 
Direito com área de concentração em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresarias pela Escola Paulista 
de Direito. Outras informações: <http://vanmoorsel.adv.br/rubens-van-moorsel-filho/>. 
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the doctrinal field and in the jurisprudence of the Brazilian Supreme Courts. Such 

modifications are a crucial step to towards making fiduciary alienation on real state as 

guarantee in a more effective instrument, which will certainly enable new financial 

investments and will efficiently promote the acquisition of real state and the respective 

reheating of the construction field and the real estate market. 

Keywords: fiduciary alienation on real estate; law # 13.465/17; law # 9.514/97. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Presidente da República, Michel Temer, sancionou no dia 11 de julho de 2017, 

em cerimônia no Palácio do Planalto, a Lei nº 13.465, que teve seu início de vigência em 13 

de julho de 2017, a qual, além de promover alterações nos procedimentos de regularização 

fundiária urbana e rural no País, também promoveu relevantes modificações no instituto da 

alienação fiduciária de bem imóvel, incluindo novos artigos à Lei nº 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de dispor sobre 

o sistema de financiamento imobiliário. Ademais, relevante destacar que o Diploma legal 

recentemente instituída é resultado da conversão da Medida Provisória nº 759, de 22 de 

dezembro de 2016, que, dentre outros temas, tratou da regularização destacada anteriormente.  

Cumpre salientar que a Lei nº 9.514/97 foi um marco à época de sua 

promulgação, pois disciplinou o instituto jurídico ora em comento e estabeleceu, dentro da 

sistemática do seu artigo 223, a transferência pelo devedor-fiduciante da propriedade de seu 

bem imóvel ao credor-fiduciário, mantendo aquele a posse direta sobre o bem transferido, de 

tal sorte que, por via desta operação, restará assegurada ao segundo a propriedade fiduciária, 

assim como a posse indireta do referido bem, objeto da garantia. 

Assim conceitua o ilustre Professor Melhim N. Chalhub, um dos autores do 

anteprojeto desta Norma: 

 

Na dinâmica delineada pela lei [9.514/97], o devedor (fiduciante, sendo proprietário 
de um imóvel, aliena-o ao credor (fiduciário) a título de garantia; a propriedade 
assim adquirida tem caráter resolúvel, vinculada ao pagamento da dívida, pelo que, 
uma vez verificado o pagamento, opera-se a automática extinção da propriedade do 
credor, com a consequente reversão da propriedade plena ao devedor-fiduciante, 
enquanto, ao contrário, se verificado o inadimplemento contratual do devedor-

                                                           
3 Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, 
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa 
imóvel. 
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fiduciante, opera-se a consolidação da propriedade plena do patrimônio do credor-
fiduciário.4 
 

Tal instituto configurou grande avanço no cenário dos negócios imobiliários, pois 

a garantia ora em destaque, se comparada às demais existentes, sobretudo a hipoteca, confere 

maior segurança ao credor em função da transferência da propriedade, bem como em razão do 

respectivo procedimento de excussão, sendo considerada, portanto, eficiente e rigorosa 

salvaguarda, principalmente na situação em que necessário for solver eventual crédito oriundo 

de inadimplemento contratual. 

Nessa toada, aduz Melhim N. Chalhub: 

 

Na medida em que o devedor transfere a propriedade do imóvel ao credor, até que a 
dívida seja paga, resulta claro que essa modalidade de alienação caracteriza-se pela 
temporariedade e pela transitoriedade; o credor adquire o imóvel não com o 
propósito de mantê-lo com sua propriedade, em caráter perpétuo e exclusivo, mas 
com a finalidade de garantir-se, mantendo-o sob perpétuo e exclusivo, mas com a 
finalidade de garantir-se mantendo-o sob seu domínio até que o devedor-fiduciante 
pague a dívida, e somente até ai.5 
 

Com o decorrer do tempo e com o início das controvérsias, houve o ajuizamento 

das mais diversas demandas acerca do instituto da alienação fiduciária de bem imóvel, assim 

como no que concerne ao seu respectivo procedimento extrajudicial, momento em que 

surgiram variados entendimentos doutrinários e jurisprudenciais – como veremos adiante no 

presente trabalho – que resultaram no desencadeamento da insegurança jurídica.  

Assim, após muita mobilização, vez que a fonte da norma é o fato socialmente 

relevante, os Poderes Executivo e Legislativo diante da iminente necessidade de 

aprimoramento deste instituto jurídico, visando pacificar as discussões travadas há 20 anos, 

promoveram a edição da Lei nº 13.465/17, que alterou substancialmente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. 

No presente trabalho, portanto, analisaremos esta Lei, mas com destaque para as 

consequentes modificações oriundas do disposto no artigo 676 e seguintes, que, além de 

alterar consideravelmente entendimentos anteriormente firmados, acrescentou novos 

dispositivos legais à Lei n° 9.514/97.  

Por oportuno, salienta-se que, em nosso sentir, intuito do legislador foi o de 

maximizar a eficiência da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e reduzir os 

                                                           
4 CHALHUB, M. N. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 242. 
5CHALHUB, M. N. loc. cit. 
6Art. 67.  A Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações [...]. 
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entraves administrativos atinentes ao procedimento de execução extrajudicial desta 

modalidade de garantia, tornando-a mais célere, de tal sorte, por consequência, promoverá 

eficientemente à aquisição de imóveis e o respectivo reaquecimento da construção civil e do 

mercado imobiliário. 

 

1 ALTERAÇÕES EMPREENDIDAS PELA LEI Nº 13.465/17 

 

Objetivando promover uma visão prática sobre o presente tema, optamos por 

dividir as modificações trazidas por esta Norma, em ordem sequencial, do procedimento de 

execução extrajudicial desta modalidade de garantia, desde a notificação, prazo para purgação 

da mora, consolidação da propriedade, notificações dos leilões, até a efetiva reintegração de 

posse pelo credor-fiduciário.  

Igualmente, analisaremos a possibilidade de aplicação da Lei n° 8.079, de 11 de 

setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, especificamente acerca da questão 

atinente ao perdimento integral dos valores pagos pelo devedor-fiduciante em caso de 

inadimplemento. Outrossim, em caráter complementar, será abordada a temática em estudo 

sob a ótica do direito intertemporal. 

 

1.1 Procedimento no caso de inadimplemento: purgação da mora e consolidação da 

propriedade em nome do credor-fiduciário  

 

Uma vez realizado o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel nos moldes 

determinados pelo artigo 24 da Lei nº 9.514/97, o pagamento do valor pactuado se torna 

condição para que a propriedade plena retorne ao fiduciante, “pois na alienação fiduciária o 

fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel com o escopo de garantia, 

assim permanecendo até que seja paga a dívida.” 7 

Verificando-se o atraso no pagamento estipulado e após decorrido o prazo de 

carência contratual, devendo este constar do instrumento que instituir a alienação fiduciária, 

conforme previsto no artigo 26, § 2°, desta Lei, o credor-fiduciário pode iniciar o 

procedimento de execução extrajudicial da garantia de que trata o referido artigo. Assim, o 

credor-fiduciário deverá requerer ao Oficial do Registro de Imóveis competente a notificação 

                                                           
7 CHALHUB, M. N. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 270. 
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(ou, intimação8, como prescrito na lei) do devedor-fiduciante para que purgue a mora no 

prazo de 15 dias, ou seja, notificar-se-á o devedor para que pague os valores vencidos, e os 

que vencerem, até a data do efetivo pagamento, com juros, penalidades, encargos, tributos, 

condomínios e despesas de cobrança, conforme dispõe o art. 26, § 1º e 26-A §2º: 

 

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 
fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 
nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu 
representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a 
requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a 
satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação 
– (grifo nosso) 
 

Porém, neste ponto, apesar do artigo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça, 

através do julgamento do Recurso Especial nº 1.433.031/DF, cuja relatoria ficou a cargo da 

Ministra Nacy Andrighi, firmou entendimento de que o devedor-fiduciante poderia purgar a 

mora até a assinatura da arrematação, como se nota da ementa a seguir:  

 

HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA 
MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. 
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1º, E 39, II, DA LEI Nº 
9.514/97; 34 DO DL Nº 70/66; E 620 DO CPC. [...]  2. Recurso especial em que se 
discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos 
financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. [...]  4. Havendo 
previsão legal de aplicação do art. 34 do DL nº 70/99 à Lei nº 9.514/97 e não 
dispondo está sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-
se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados 
com base na Lei nº 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura 
do auto de arrematação. 5. Como a Lei nº 9.514/97 promove o financiamento 
imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à 
moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem 
impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de 
o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor 
onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo 
modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o 
pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos 
termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, sua concretização antes da assinatura 
do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em 
contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o 
direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e 
anseios não apenas da Lei nº 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um 
todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido. (REsp 

                                                           
8 Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (vide art. 269 do Código 
de Processo Civil). No caso, há um equívoco legislativo no uso do termo "intimação", pois trata-se de 
procedimento extrajudicial, isto é, notificação.  
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1433031/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 03/06/2014, DJe 18/06/2014) – (grifo nosso)9 
 

Esse posicionamento tinha como âmago a aplicação do artigo 34, Decreto-Lei n° 

70, de 21 de novembro de 1966, que institui a cédula hipotecária, entre outras providências, 

dispondo ser lícito ao devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação10, ou 

seja, pagar apenas as parcelas em aberto referentes ao débito acumulado. Assim, essa 

possibilidade se tornava um empecilho para o credor-fiduciário, justamente devido à 

insegurança que tal interpretação causava no momento crucial para o titular dos créditos, em 

sendo a excussão da garantia fiduciária.  

Mister trazer à baila, as palavras do ilustre Professor Dr. Luiz Antonio Scavone 

Junior: 

 

Posta assim a questão, o Superior Tribunal de Justiça, além da notória insegurança 
jurídica, instaurou o verdadeiro mistifório interpretativo, o que se afirma na exata 
medida em que, ao mesmo tempo em que permite a purgação da mora até a data dos 
leilões e exige que deles o devedor (ou o ‘ex-devedor’) seja intimado pessoalmente, 
admite a reintegração de posse desde a data da consolidação da propriedade no 
registro de imóveis, lembrando que a consolidação de dá depois de quinze dias da 
notificação para que o devedor purgue a mora. 11 
 

Contudo, a mencionada insegurança jurídica foi sanada com o advento da Lei nº 

13.465/17, que alterou substancialmente o artigo 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97, dispositivo 

este que fomentava a aplicação do Decreto-Lei destacado anteriormente. E, nesta toada, o 

artigo ora em comento passou a vigorar in verbis: 

 

Art. 39.  Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento 
imobiliário, a que se refere esta Lei: [...] II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 
41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos 
procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. – (grifo nosso) 
 

Portanto, com a nova redação, não há mais que se aplicar o Decreto-Lei n° 70/66 

nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, o que faz com que o artigo 26 e seguintes da 

Lei nº 9.514/97 tenham plena eficácia e aplicação, tornando o prazo final para purgação da 

                                                           
9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.433.031-DF (2013/0399263-2). Recorrente: 
Fernando Siracusa Vianna Coelho e Outro. Recorrido: Caixa Econômica Federal. Relator: Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma. Brasília, 03 de junho de 2014.  
10 Desconsiderava-se aqui, o artigo 17 do Decreto-Lei n° 70/66, que visava à aplicação destas regras apenas em 
casos de procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. 
11 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 12ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 546.  
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mora os 15 dias subsequentes à data da notificação do devedor-fiduciante para solver tal 

débito, acrescido dos respectivos encargos e penalidades.   

Assim, conforme prevê o § 7º do artigo 26 do mesmo Diploma, decorrido o lapso 

temporal para purgação da mora, sem que tenha o fiduciante adimplido a dívida pendente de 

quitação, o Oficial do competente Registro de Imóveis certificará o decurso do prazo e 

promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, desde 

que haja efetiva comprovação do adimplemento do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI12 e, se o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia bem enfitêutico, 

adicionalmente do laudêmio13. 

 

1.2 Purgação da mora e consolidação da propriedade nos casos de financiamento 

habitacional 

 

Outra inclusão de grande importância trazida pela Lei n° 13.465/17 foi a do artigo 

26-A, §§ 1º e 2º, que trata somente dos procedimentos de cobrança, purgação de mora e da 

consolidação da propriedade fiduciária relativo às operações de financiamento habitacional, 

inclusive do Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento 

Residencial – FAR. 

Tal artigo, em nossa visão, trouxe maior fôlego para os devedores-fiduciantes que 

se utilizam desses recursos, dando um prazo maior para consolidação da propriedade em favor 

do credor-fiduciário, no caso da não purgação da mora.  

Assim sendo, § 1º traz um prazo adicional de 30 dias após a expiração do prazo 

inicial de 15 dias para purgação da mora, totalizando 45 dias para a efetiva consolidação da 

propriedade.  

Todavia, salienta-se que o período adicional relatado somente será concedido nos 

casos de financiamento habitacional, com recursos advindos do destacado Fundo, visto que, 

os contratos que estiverem afastados deste contexto, não gozarão desta prerrogativa.  

                                                           
12 O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, é um tributo municipal que deve ser quitado no ato da 
oficialização do negócio jurídico imobiliário, quando houver, a qualquer título, a transmissão da propriedade ou 
do domínio útil de bens imóveis, seja por natureza seja por acessão, ou de direito reais sobre imóveis, salvo os de 
garantia, conforme previsto no artigo 35 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional.  
13 O laudêmio é o valor a ser pago pelo titular do domínio útil ao titular da propriedade do bem imóvel,  quando 
ocorrer a transferência dos direitos de ocupação, ou aforamento de terrenos, tais como os de Marinha, que 
integram ao patrimônio da União, sendo estes os situados à 33 metros da linha média litorânea do preamar do 
ano de 1.831, por exemplo.  
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E, por sua vez, o § 2° deste artigo, aduz que será garantido ao devedor-fiduciante 

quitar as parcelas do débito que estejam vencidas, bem como as demais despesas, até a data da 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis competente da consolidação da propriedade 

fiduciária em nome do credor fiduciário.   

Nesse sentir, vejamos: 

 

Art. 26-A. [...] § 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário 
será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para 
purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. § 2º Até a data da 
averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor 
fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o 
inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação 
fiduciária – (grifo nosso) 

 

Torna-se clara, portanto, a intenção do legislador em favorecer as pessoas de 

baixa renda14 que são acolhidas pelo Programa de Arrendamento Residencial15, dando uma 

oportunidade um pouco maior para tentar continuar com o financiando.  

Contudo, relevante destacar que há certa contrariedade circunscrita ao caput do 

artigo ora em comento, visto que acerca do termo "inclusive" surge interpretação no sentindo 

de que o prazo adicional tão somente se aplica aos casos em que o financiamento habitacional 

tiver como origem recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sendo 

incluído, neste caso, o Programa "Minha casa, Minha vida", instituído este pela Lei n° 11.977, 

de 07 de julho de 2009, de tal sorte que a redação gravada neste dispositivo legal representaria 

uma exceção à regra aplicada aos demais financiamentos de interesse social.  

Salientamos desta maneira tendo como escopo o regramento aplicado à 

consolidação da propriedade fiduciária, oriunda esta de "operações de financiamento 

habitacional, inclusive, as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, [...] com recursos 

advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)", 

conforme prevê o artigo 26-A da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento 

imobiliário e que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel. 

Nesse sentido, esta dilação de prazo para purgação da mora e, por consequência, 

da consolidação da propriedade, só aplicar-se-ia aos financiamentos que fossem realizados 

                                                           
14 Conforme a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social - SEDESTMIDH, são consideradas famílias de 
baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo (R$ 
468,50) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 2.811,00). Disponível em: 
<http://www.sedest.df.gov.br/component/k2/item/3185-o-que-%C3%A9-o-cadastro-%C3%BAnico.html>. 
Acesso em: 05 de nov. 2017. 
15 Vide Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, que criou o Programa de Arrendamento Residencial e instituiu 
o arrendamento residencial, com opção de compra, entre outras providências.  
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com recursos decorrentes do Fundo de Arrendamento Residencial, sendo este a sua respectiva 

fonte originária, abrangendo a modalidade do Programa "Minha casa, Minha vida". 

Debate-se, ainda, que este fundo financeiro privado, que é regulamentado pela Lei 

n° 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, também apresenta como função o fomento do 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR, além de operacionalizar investimentos no 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com vistas à habitação.  

Assim, este Fundo produz recursos financeiros para gerar financiamentos 

habitacionais, tanto por este Programa quanto para a opção de compra desinente do 

arrendamento residencial, pois, no termo final desta operação imobiliária, o arrendatário terá a 

possibilidade de financiar o imóvel, conforme contemplado no artigo 8°, § 1°, desta Lei, de 

maneira tal que, sendo a alienação fiduciária a modalidade de garantia pactuada no 

instrumento de financiamento, submeter-se-ia este contrato ao excepcional regramento em 

pauta. 

Logo, para aqueles que acompanharem este entendimento, tão somente os 

financiamentos habitacionais realizados com recursos decorrentes do Fundo de Arrendamento 

Residencial estariam submetidos a este prazo de 45 dias destacado anteriormente.  

Contudo, em virtude da redação gravada no caput do artigo 26-A da Lei da 

Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, o termo "inclusive" permite entendimento de que o 

Programa "Minha Casa, Minha vida" trata-se de mais uma situação em que este prazo de 45 

dias seria aplicado ao caso concreto, o que resulta na cognição de que este lapso temporal 

excepcional valeria para todo e qualquer financiamento habitacional.   

 

1.3 Notificação por hora certa e em locais de acesso controlado 

 

Dadas as alterações legislativas, restou vencido outro obstáculo imposto por uma 

lacuna legislativa. Cumpre salientar que foram mantidas as hipóteses já previstas de 

notificação do §§ 3° e 4° do artigo 26, que prevê ser necessária a notificação pessoal do 

devedor-fiduciante e, em caso deste encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, ser 

intimado por edital. 

Neste aspecto a lei era omissa quanto ao ato de se determinar o procedimento a ser 

adotado em casos de suspeita motivada de ocultação do devedor-fiduciante ou em casos de o 

devedor-fiduciante ser residente de condomínios edilícios ou de locais de acesso controlado. 

Assim, acertadamente, foram incluídos os § 3º-A e 3º-B, ao artigo mencionado, desta Lei, que 

passaram a adotar a sistemática prevista no Código de Processo Civil, ipsis litteris: 
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Art. 26 [...] § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de 
registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver 
procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, 
havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de 
efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto 
nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil).  § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos 
imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser 
feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.  
 

Destarte, quando por duas vezes houver a tentativa de notificação pelo Oficial de 

Registro de Imóvel e havendo suspeita de ocultação do devedor-fiduciante, poderá o Oficial 

proceder sua notificação por hora certa. E, ainda, em casos em que o devedor é domiciliado 

em condomínio edilício ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, 

poderá este ser intimado na pessoa do funcionário da portaria do edifício ou do condomínio. 

 

1.4 Valor mínimo para venda do imóvel em leilão 

 

Também tivemos a inclusão do parágrafo único ao artigo 2416 da Lei n° 9.514/97, 

o qual prevê que, tendo sido pactuado entre as partes contratantes, em cumprimento às 

disposições do IV deste artigo – em sendo: a indicação, para efeito de venda em público 

leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão –, valor inferior ao 

utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, servirá este valor como preço mínimo a ser praticado 

para efeito de venda do imóvel, objeto da alienação fiduciária, no primeiro leilão.  

Outrossim, a Lei nº 13.465/17 também modificou a inteligência do artigo 2717, § 

1º, para harmonizar-se com a inclusão supracitada, in verbis: 

 

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 
trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1º Se no primeiro leilão 
público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma 
do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo 
leilão nos quinze dias seguintes. 
 

                                                           
16 O artigo 24 da Lei n° 9.514/97 trata dos requisitos do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel. 
17 Cumpre salientar, para melhor entendimento, que o artigo 27 da Lei n° 9.514/97 preconiza que, após a 
consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, terá este 30 dias, contados da data do registro no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, para promover o primeiro leilão visando à alienação do bem imóvel 
objeto da alienação fiduciária em garantia.  
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Adiante, em não havendo lance igual ou superior ao valor do imóvel para efeitos 

do primeiro leilão público, impõe esta Lei que deverá ser realizado uma segunda hasta 

pública, devendo esta ocorrer em até 15 dias após o cumprimenta desta primeira etapa.  

Por oportuno, relevante destacar que o sistema normativo pátrio veda o 

denominado pacto comissório real, sendo este a possibilidade de o credor-fiduciário 

apropriar-se do bem alienado fiduciariamente, no caso de inadimplemento contratual por parte 

do devedor-fiduciante. E, por assim obstar, as etapas acima destacadas deverão ser cumpridas 

e os leilões realizados, a fim de que, com o objeto da venda do imóvel em hasta pública, seja a 

dívida solvida.  

Contudo, prevê o artigo 29 da Lei n° 9.514/97, havendo concordância expressa do 

fiduciário, poderá o fiduciante – sendo esta uma faculdade, apenas – transmitir os direitos de 

que seja titular sobre o bem imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o 

novo adquirente as respectivas obrigações.  

Isto posto, entende-se que não poderá o credor integralizar ao seu patrimônio 

pessoal o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, no caso de inadimplemento 

contratual, devendo ser cumprido os requisitos estipulados em Lei, referentes à hasta pública. 

Todavia, caso haja interesse por parte do fiduciante, poderá transmitir os direitos de que seja 

titular sobre o bem imóvel objeto deste instituto jurídico, assumindo o fiduciário, ou terceiro 

adquirente, as respectivas obrigações que oneram este bem, conforme previsto no artigo 29 da 

Lei n° 9.514/97. 

 

1.5 Notificação dos leilões extrajudiciais  

 

Conforme aludido no item 2.1 do presente trabalho, o Superior Tribunal de Justiça 

sustentava o entendimento da aplicação do Decreto-Lei n° 70/66 nos casos de alienação 

fiduciária.  

Neste ponto, não se tratava há época somente do prazo para purgação da mora, 

mas também da imposição de notificação pessoal do devedor-fiduciante acerca da data da 

realização dos leilões extrajudiciais, motivo este que obstaculizava ainda mais o procedimento 

de excussão da garantia. Tal aspecto encontra base na verificação da existência de inúmeras 

ações que visam anulação de leilão extrajudicial, pautadas unicamente na ausência de 

notificação pessoal do devedor sobre as datas destes procedimentos, fazendo com houvesse a 

nulidade e o retorno da fase extrajudicial do seu respectivo início. 
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Mister trazer à baila, dentre outros18, ementa do Recurso Especial nº 

1.447.687/DF de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA 
IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 
DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de 
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, 
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à 
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A teor do que dispõe o 
artigo 39 da Lei nº 9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do 
Decreto-Lei nº 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se 
refere a Lei nº 9.514/97. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da 
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão 
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97. 
4. Recurso especial provido. (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014)19 
 

Para evitar-se desnecessária tautologia, com a nova redação do artigo 39, inciso II, 

da Lei nº 9.514/97, não há mais que se aplicar o Decreto-Lei n° 70/66 nos casos de alienação 

fiduciária de bem imóvel. 

Neste ponto, houve por bem o legislador preencher anterior lacuna normativa, 

incluindo o § 2º-A, ao artigo 27, da Lei n° 9.514/97, ipsis litteris: 

 

§ 2º-A.  Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e 
locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. 
 

Por assim versar, entendermos ter havido a manutenção do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, porém, neste momento, disciplinando de maneira própria, sendo 

destacado que devedor deverá ser cientificado das datas, horários e locais dos leilões mediante 

                                                           
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial. Civil e Processual Civil. 
Ação anulatória de leilão extrajudicial. Lei nº 9.514/97. Alienação fiduciária de coisa imóvel. Notificação 
pessoal do devedor fiduciante. Necessidade. Precedente específico. Recurso especial parcialmente provido. 1. 
"No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra 
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão 
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela lei nº 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. Agravo 
Regimental Desprovido. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 
Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). No mesmo sentido: Resp nº 1.483.773 - PE (2014/0246459-3). 
Rel. Min. Raul Araújo. Julg: 27/04/2015. 
19 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.447.687-DF (2014/0080873-8). Recorrente: 
Josefa Martins da Silva. Recorrido: Eduardo Melasso Garcia e Outro. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Terceira Turma. Brasília, 21 de agosto de 2014. 
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correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 

eletrônico.  

Adicionalmente, registramos como orientação técnica a necessidade de, no 

contrato de alienação fiduciária em garantia, estar clausulada obrigação das partes manterem 

seus endereços físico e eletrônico atualizados, assim como o dever de informar caso haja 

alteração destes, sob pena de descumprimento contratual com aplicação de eventual multa.  

Salienta-se alguns possíveis complicadores: (i) não restou estabelecido prazo 

mínimo para que a comunicação dos leilões se efetivasse, devendo esta comunicação respeitar 

tão somente o requisito legal ora imposto, em sendo o seu envio para os endereços do devedor 

que estejam previamente estabelecidos no contrato de alienação fiduciária ou para os 

atualizados, caso haja informação nesse sentido; (ii) a Lei, ainda, nada diz acerca dos casos 

em que devedor-fiduciante não seja encontrado ou não confirme o recebimento da 

comunicação, principalmente em se tratando de endereço eletrônico, porém, entende-se que o 

requisito legal de comunicação seja cumprido no simples envio desta para o endereço, físico e 

eletrônico, correto, sob pena de transformar-se em um novo obstáculo para a realização dos 

leilões extrajudiciais. 

 

1.6 Direito de preferência do devedor 

 

Novamente, retornamos à menção do Recurso Especial nº 1.433.031/DF20 e à nova 

taxatividade da Lei pela não aplicação do Decreto-Lei n° 70/66.  

O legislador, ao retirar expressamente a possibilidade de purgação da mora pelo 

devedor-fiduciante até a expedição da carta de arrematação, substituiu-a pelo direito de 

preferência na aquisição do imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, conforme 

previsto em sede do § 2°-B, da Lei n° 9.514/97. 

Sobre o tema, explica Melhim N. Chalhub: 

 

Assim, extinto o contrato por efeito do inadimplemento, desaparece o suporte 
contratual que viabilizava a continuidade do vínculo obrigacional mediante purgação 
da mora, podendo o vínculo real que ligava o imóvel ao antigo devedor ser 
restaurado mediante nova aquisição no segundo leilão pelo valor do saldo devedor, 
acrescido dos encargos e das despesas com ITBI, emolumento de averbação da 
consolidação etc., com fundamento no § 2º do art. 27 da Lei 9.514/1997, que obriga 
o antigo fiduciário a vender o imóvel a quem quer que venha a ofertar esse montante 
no segundo leilão. Essa parece ter sido a solução aventada no acórdão proferido no 
REsp 1.462.210-RS [...] É que, a despeito de constar da ementa que ‘o credor-

                                                           
20 Que justificava a aplicação do Decreto-Lei n° 70/66 também no que diz respeito à purgação da mora até a 
assinatura da arrematação – visto no tópico 1.1. 
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fiduciário não incorpora o bem alienado em seu patrimônio’, o voto condutor faz 
menção ‘à nova transmissão da propriedade’, atribuindo ao devedor-fiduciante o 
reembolso das quantias despendidas pelo fiduciário com a consolidação, ao prever 
que ‘[...] os prejuízos advindos com a posterior purgação da mora são suportados 
exclusivamente pelo devedor-fiduciante, que arcará com todas as despesas referentes 
à ‘nova’ transmissão da propriedade e também com os gastos despendidos pelo 
fiduciário com a consolidação da propriedade (ITBI, custas cartorários, etc).21 
 

Alinhando-se ao entendimento ora exposto deste Ilustre Professor, está a inclusão 

do cito direito de preferência ao devedor para adquirir o imóvel, de tal sorte que, ainda que a 

propriedade já tenha sido consolidada ao credor-fiduciário, o devedor-fiduciante terá o 

preferencialmente o direito de adquirir o imóvel até a data de realização do segundo leilão. 

Verifica-se que apesar de ser tratado como direito de preferência, tal aquisição 

poderá ser realizada pelo devedor-fiduciante sem que haja a necessária igualação de 

eventual proposta de terceiro, mas devendo aquele somente quitar o preço mínimo previsto 

no dispositivo legal22.  

Outrossim, esse mesmo dispositivo, buscando evitar o surgimento de novas 

discussões, esclarece categoricamente que, para ocorrer o exercício do destacado direito 

recentemente instituído na Lei n° 9.514/97, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

– ITBI e as demais despesas decorrentes da dívida originária, tais como gastos com 

certidões, escritura e registro, caberão exclusivamente ao devedor e comporão o valor total 

do débito. 

 

1.7 Ação de revisão 

 

Outro ponto de suma importância foi a inclusão do parágrafo único ao artigo 30 

da Lei n° 9.514/97, que preconiza que, após a consolidação da propriedade fiduciária em 

nome do credor, as ações judiciais que visem sanar eventuais controvérsias oriundas das 

estipulações contratuais ou dos requisitos procedimentos de cobrança e leilão, serão 

resolvidas em perdas e danos, assim como não obstará eventual ação de reintegração de posse, 

conforme segue ipsis litteris: 
                                                           
21 CHALHUB, M. N. Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário. 5ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 279-280. 
22Lei nº 9.514/1997: “Art. 27 [...] § 2º-B.  Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no 
patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante 
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos 
e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos 
e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do 
credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao 
devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, 
de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.    



25 

I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO 

 

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 
adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 
27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 
desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 
26, a consolidação da propriedade em seu nome.  
 
Parágrafo único.  Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas 
operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 
de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade 
fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as 
estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, 
excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em 
perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.    
 

Ressalta-se, por oportuno, que a única exceção que permitiria o deferimento de 

tutela de urgência para impedir a reintegração de posse seria a discussão acerca da ausência de 

conformidade procedimental quanto às notificações regulamentares do devedor-fiduciante. 

 

1.8 Taxa de ocupação e a reintegração de posse  

 

A inclusão do artigo 37-A ao Diploma legal ora em destaque, firmou inequívoca 

inteligência no sentido de que o devedor-fiduciante pagará ao credor-fiduciário, ou a quem 

vier a sucedê-lo, quantia equivalente à 1% (um por cento) do valor de avaliação do bem 

imóvel pactuado entre as partes ou, sendo o caso, do valor de referência para o cálculo de 

apuração do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, desde a consolidação da 

propriedade em nome do credor-fiduciário até sua respectiva, ou de seu sucessor, imissão na 

posse. De modo diverso, apenas a título informativo, salienta-se que a antiga redação deste 

artigo 37, determinava como termo inicial para a efetiva cobrança da taxa de ocupação a data 

da alienação em leilão. 

Houve, portanto, com tal inclusão, uma harmonização junto ao entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça23 em relação ao momento para ingresso da ação de reintegração 

da posse, que também é possível após a consolidação da propriedade. 

Contudo, tal conduta processual poderá encontrar obstáculos tendo em vista o 

direito de preferência atribuído legalmente ao devedor-fiduciante, que, até o segundo leilão, 

poderá adquirir o imóvel mediante quitação integral do débito. Isso porque, se há direito de 

                                                           
23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.155.716/DF (2009/159820-5). Recorrente: Luiz 
Fernando Garcia Cotta e Outro. Recorrido: Via Empreendimentos Imobiliários S/A. Relator: Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma. Brasília,13 de junho de 2012.  
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preferência até a data da realização do segundo leilão, somente seria possível admitir a 

reintegração de posse após essa data.  

O artigo 30 da Lei nº 9.514/97, continua garantindo a liminar de reintegração de 

posse, para desocupação voluntária no prazo 60 dias, ou seja, prazo mais do que amplo para 

realização dos leilões extrajudiciais. 

Ademais, caso o imóvel objeto da ação de reintegração de posse esteja locado, 

faz-se necessária a denúncia do contrato de locação em até 90 dias da data da consolidação da 

propriedade, devendo o locatário ser notificado para realizar a desocupação do imóvel em até 

30 dias, conforme dispões o artigo 27, §7º da Lei nº 9.514/97. Caso haja descumprimento 

desta obrigação, mesmo sendo a locação pauta da controvérsia, a ação do para reaver o imóvel 

é a reintegração de posse e não a de despejo, tendo em vista a especialidade do Diploma em 

comento. 

 

2 APLICAÇÃO DO ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

Algumas questões quedaram-se em aberto, não sendo resolvidas pela Lei n° 

13.465/17, as quais ainda geram demasiada controvérsia, tanto no campo doutrinário quanto 

no cenário jurisprudencial.  

Uma delas diz respeito à aplicação, ou não, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, 

mais especificamente em relação ao conteúdo de seu artigo 53, que preconiza a 

impossibilidade de perdimento total das parcelas pagas nos contratos de compra e venda de 

móveis ou imóvel, seja com pagamento em prestações, ou nas alienações fiduciárias em 

garantia. 

A posição minoritária, segue no sentido de que as normas do Código de Defesa do 

Consumidor são passíveis de aplicação, pois este Diploma legal assegura direitos básicos, 

garantidos em toda e qualquer relação de consumo. Logo, a inteligência do artigo 53 deste 

Código deverá ser empregada nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, sendo, 

portanto, vedada a perda de todas as parcelas pagas pelo devedor-fiduciante diante de seu 

inadimplemento: 

 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. 
repetição de indébito. Ação julgada parcialmente procedente, com condenação da 
ré na devolução das parcelas pagas, com retenção de 20%. Inconformismo da 
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ré que defende a impossibilidade de rescisão nestes moldes ante a cláusula de 
alienação fiduciária. Interesse de agir presente no caso. Rescisão que é direito do 
comprador, mesmo inadimplente (o que não ocorre no caso), admitida a 
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo 
compromissário vendedor. Súmula 1 do TJSP. Cláusula de alienação fiduciária 
que não impede a aplicação do CDC, em especial o art. 53 sem possibilidade de 
perdimento do que fora pago. Solução adotada na sentença que está em 
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso 
improvido. (Apelação 1016516-43.2016.8.26.0576 Relator: Silvério da Silva; Órgão 
julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/03/2017; Data de 
registro: 06/04/2017)24 – (grifo nosso) 
 

Nesse mesmo sentido, aduz o Professor Dr. Luiz Antonio Scavone Junior: 

 

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de consumo, ou seja, onde 
quer que estejam presentes o consumidor e o fornecedor, nos termos dos art. 2º e 3º. 
[...] Portanto, seria impossível afastar a incidência da Lei 8.078/1990 da alienação 
fiduciária de bem imóvel. Se assim não se entendesse, dificilmente haveria uma 
relação de consumo. Existem leis específicas regulando incorporações e loteamentos 
e, não poder isso se deixa de aplicar a Lei 8.078/1990 nesses casos. O fato de a lei 
prever que se restituirá o que sobejar ao valor da d´vida trata-se de superfetação 
legal, o que se afirma na exata medida em que a retenção desses valores constituiria 
enriquecimento ilícito do fiduciário. 25 
 

O entendimento majoritário – oriundo principalmente do Tribunal de Justiça de 

São Paulo –, porém, sustenta posição pela inaplicabilidade das normas insculpidas no Código 

de Defesa do Consumidor, pois este negócio jurídico imobiliário é regido por Lei Especial, 

específica e que deve ser respeitada: 

 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Rescisão Contratual. Contrato de compra e venda 
de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia. Extinção do processo sem 
resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC/2015). 
Inconformismo do autor. Negócio jurídico imobiliário que se submete a regime 
jurídico específico (Lei n. 9.514/97). Impossibilidade jurídica do pedido de 
rescisão do negócio jurídico com a restituição das parcelas pagas pelo 
adquirente. Hipótese que excepciona a incidência do art. 53 do CDC. Norma 
especial que se sobrepõe ao CDC. Fiduciário que tem mera expectativa de 
crédito resultante de superveniente leilão extrajudicial. Ausência de interesse de 
agir. Extinção mantida. Recurso desprovido. (Apelação 1002175-77.2016.8.26.0037 
- Relator: Rômolo Russo; 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
01/06/2017; Data de registro: 01/06/2017)26 – (grifo nosso) 
 

                                                           
24 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível n° 1016516-43.2016.8.26.0576. Apelante: Thiago 
Schiavon de Olieira. Recorrido: Spe Residencial Parque dos Ipês I Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Desembargador: Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22 de março de 2017. 
25 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 12ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 534. 
26 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível n° 1016516-43.2016.8.26.0576. Apelante: Paula 
Vanique da Silva. Recorrido: Cristofaro Empreendimentos Imobiliários Ltda. Desembargador: Rômulo Russo, 7ª 
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 1 de junho de 2017. 
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De todo modo, entende-se necessário harmonizar a aplicação o disposto no artigo 

53 da Lei nº 8.078/90 com o procedimento venda inscrito no artigo 26 e seguintes da Lei nº 

9.514/97, visando impedir a alienação por preço vil no segundo leilão ou a adjudicação pelo 

preço da dívida, nos casos em que, à toda evidência, o imóvel adjudicado possui maior valor.  

Noutro ponto, em casos de inadimplemento nos contratos de alienação fiduciária, 

restou consolidado o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial ou 

substancial performance é aplicada, conforme julgamento do Agravo em Recurso Especial n° 

710.805-SE, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. 

Segundo entendimento do Professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, "o 

adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, 

tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão 

somente o pedido de indenização e/ou de adimplemento, de vez que aquela primeira pretensão 

viria a ferir o princípio da boa-fé".27 

Complementarmente, o doutrinador Cláudio Bueno de Godoy aduz que a teoria da 

substancial performance é "típica revelação do solidarismo na relação contratual, e mercê da 

qual se evita a resolução quando o contrato se tiver cumprido quase por inteiro, ou seja, 

quando as prestações se tiverem adimplido quase que de maneira perfeita"28. 

Isso significa que, “em razão dos princípios da eticidade, da socialidade e da boa-

fé, a impossibilidade de levar a efeito o procedimento de consolidação sem que antes o credor 

tenha tentado cobrar em espécie o valor devido”29, levando-se em conta que o devedor-

fiduciante realizou o cumprimento substancial do contrato. 

E o presente entendimento ora destacado, encontra supedâneo em julgado da 

Corte Superior brasileira: 

 

Superior Tribunal de Justiça. Apelação cível. Ação ordinária. Consórcio imobiliário. 
Bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, na forma da Lei nº 9.514/97. 
Inadimplemento das obrigações por parte dos consorciados. Intimação pessoal dos 
apelados por notificação extrajudicial para purgação da mora. Mora não purgada. 
Bem arrematado em praça extrajudicial. Preço vil da arrematação imóvel avaliado 
em R$ 312.600,00 (trezentos e doze mil e seiscentos reais) e arrematado por R$ 
152.500,70 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos reais e setenta centavos), ou 
seja, cerca de 48 % (quarenta e oito por cento) do valor da avaliação praça que não 
se revela como solução apropriada para a venda do imóvel aquisição por preço 
ínfimo na 2ª praça, já que arrematado por menos da metade do valor da avaliação. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...] Aplicação da teoria do 
adimplemento substancial possibilidade. Não cabimento da medida 

                                                           
27 COUTO E SILVA, C. V. A apud SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 12ª ed., 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 230. 
28 GODOY, C. B. de. apud Ibidem, p. 231. 
29 SCAVONE JUNIOR, L. A., op. cit., p. 547. 
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expropriatória medida desproporcional, tendo em vista o adimplemento, pelos 
apelados, de mais de 70% do valor financiado. Satisfação do crédito 
remanescente pela instituição financeira que deve ser buscado através da ação 
executiva própria. Fundamentos que ensejam a declaração de nulidade da praça 
extrajudicial manutenção da sentença prolatada pelo juiz singular. Recurso 
conhecido e improvido (STJ - AREsp: 710805 SE 2015/0111548-1, Rel. Ministra 
Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 29/06/2015)30 – (grifo nosso) 
 

Ante o exposto – visando evitar eventuais abusos por parte do credor-fiduciário –, 

somente após o esgotamento da via executiva e sem que tenha havido êxito com relação ao 

adimplemento do débito, é que se poderia iniciar os procedimentos atinentes à venda do 

imóvel objeto da garantia fiduciária por via dos leilões.  

A questão que se levanta, tendo em vista a ausência de critério objetivos, diz 

respeito ao limite percentual do pagamento do contrato31, para haja a devida aplicação da 

teoria ora em comento ao caso concreto, diferenciando situações em que a ação de 

cobrança/execução será recomendada ou, então, iniciar o procedimento de excussão da 

garantia extrajudicialmente, por via dos leilões.  

 

3 DIREITO INTERTEMPORAL: INAPLICABILIDADE DA LEI N° 13.465/17 AOS 

CONTRATOS RATIFICADOS ANTERIORMENTE AO TERMO INICIAL DE 

VIGÊNCIA 

 

A derradeira temática a ser analisada sobre a Lei n° 13.465, de 11 de julho de 

2017, tem como escopo a aplicação das novas regras por esta introduzidas no sistema jurídico 

brasileiro em relação aos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel que 

tenham sido pactuados, bem como ratificados pelas partes contratantes, anteriormente ao 

início de vigência desta Lei.   

Acerca do assunto, entendemos que o regramento atual não se aplica aos contratos 

que foram firmados antes da entrada em vigor deste Diploma, mas desde que o contrato seja 

considerado ato jurídico perfeito, o que significa dizer que necessariamente precisa estar 

composto por seus elementos básicos, quais sejam: (i) partes capazes; (ii) objeto lícito; e (iii) 

forma prescrita ou não defesa em lei.  

                                                           
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial n° 710.805-SE (2015/0111548-1). 
Agravante: Caixa Consórcios S/A Administrado de Consórcios. Agravado: Eclie Santos Ferreira e Outro. 
Relator: Maria Isabel Gallotti. Brasília, 29 de junho de 2014. 
31 Entendemos que, do ponto de vista empírico, da boa-fé objetiva e pela segurança jurídica, o percentual a ser 
analisado deve ser o de 75% de adimplemento contratual, ou seja, se menor que 75% será recomendado à parte 
credora iniciar o procedimento extrajudicial de alienação do bem concedido em garantia. Já nos casos em que o 
contrato tiver sido adimplido na base de 75%, ou mais, será necessário o ajuizamento da ação de cobrança para 
satisfação do débito pendente.  
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Em havendo respeito ao destacado, sendo, então, o contrato de alienação 

fiduciária em garantia estimado nos moldes versados, estará o negócio jurídico protegido 

tanto pelos ditames da Constituição Federal de 1.988, quanto da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro – LINDB, respectivamente nesta ordem: "a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"; "a lei em vigor terá efeito imediato e 

geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".  

Pelo exposto, apesar da Lei n° 13.465/17 ter alterado e incluído atualizações em 

diversos procedimentos, estes não serão aplicados aos contratos já realizados e que estejam 

em vigência desde período anterior ao termo inicial de vigência desta Norma.  

Portanto, é necessária uma readequação dos contratos de alienação fiduciária, para 

que as alterações trazidas pela Lei nº 13.465/17 tenham plena eficácia e aplicabilidade, 

cumprindo o seu intuito de sanar e sedimentar as questões apontadas neste trabalho. 

Entretanto, importante destacar que já há decisão judicial nesse sentido, tendo 

sido esta proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. 
Alienação fiduciária de bem imóvel. Leilão extrajudicial. Leilão anterior à alteração 
da lei 9514/97. Tempus regit actum. Necessidade de notificação pessoal. Nulidade. 
Sentença reformada. Apelo provido. (Apelação 1002151-93.2016.8.26.0281; 
Relator: Soares Levada; 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).32 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da abordagem apresentada, procurou-se ressaltar as alterações trazidas pela 

Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017, com relação ao instituto jurídico da alienação 

fiduciária de bem imóvel, regida pela Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, apontando e 

comparando as modificações teóricas e suas repercussões no campo prático. 

Verifica-se que o legislador visou sanar lacunas que existiam na Lei e visando 

dirimir, bem como reverter, entendimentos jurisprudenciais recorrentes do Superior Tribunal 

de Justiça, focando em uma maior segurança jurídica e na aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, 

tornando – ao que tudo indica – o procedimento menos burocrático e moroso para o credor-

fiduciário e, diametralmente oposto, um pouco mais rigoroso e apressado para o devedor-

fiduciante. 

                                                           
32 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível n° 1002151-93.2016.8.26.0281. Apelante: Banco 
Santander S/A. Apelado: Jair Donizeti Lima e Outro. Desembargador: Soares Levada, 34ª Câmara de Direito 
Privado. Julgamento: 02 de outubro de 2017. 
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Para que se tenha uma aplicabilidade integral das novas modificações, porém, será 

necessária uma readequação nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel com a 

clareza necessária das cláusulas a serem pactuadas nestes instrumentos jurídicos, bem como 

bastante atenção no acompanhamento do procedimento extrajudicial, a fim de que esse viés 

possa ser alcançado com a segurança jurídica tão almejada para ambas as partes, o que 

certamente trará futuros novos investimentos financeiros e promoverá eficientemente à 

aquisição de imóveis e promoverá o reaquecimento do setor da construção civil e do mercado 

imobiliário como um todo. 
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Resumo: Em julho do ano de 2017 entrou em vigor a Lei nº 13.465/2017, dispondo sobre 

diversos mecanismos de regularização fundiária e reforma agrária. Um dos principais pontos 

discutidos na reforma foi o usucapião extrajudicial, previsto na Lei de Registros Públicos, em 

seu artigo 216-A, acrescentado pelo Código de Processo Civil em vigor. O escopo deste 

trabalho é tentar abordar os aspectos mais importantes trazidos pela minirreforma legislativa 

no âmbito da modalidade de procedimento estudado, sem, contudo, ter qualquer pretensão de 

esgotá-lo. Importante frisar que nem o Código de Processo Civil, nem a Lei nº 13.465/2017, 

criaram uma nova modalidade de usucapião, permanecendo assim, as já existentes. A 

inovação diz respeito a um novo procedimento para se obter a prescrição aquisitiva, qualquer 

que seja sua modalidade. A pesquisa abordou questões práticas que certamente serão 

levantadas a medida que o novo procedimento for utilizado, tais como a aplicabilidade de 

dispositivos do Código de Processo Civil no que diz respeito às intimações, bem como à 

responsabilidade dos ofícios extrajudiciais. Concluímos que o reconhecimento do usucapião 

extrajudicial é de grande valia para regularização fundiária, mas que o procedimento deve ser 

bem observado para se evitar quaisquer nulidades que possam desencorajar a utilização do 

instituto que, em sua essência, é mais célere e menos onerosa que a via judicial. 

Palavras-chave: direito civil; usucapião extrajudicial; regularização fundiária; implicações 

práticas; lei de registros públicos. 

 

Abstract: In July 2017, Law #13.465/2017 became effective, which provides for several 

mechanisms for landholding regularization and land reform. One of the main topics discussed 

in the reform was the extrajudicial adverse possession (usucaption) , as provided for in the 

Law of Public Registries, in its article 216-A, added by the Civil Procedure Code in force. 

                                                           
1 Pós-graduando em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Currículo na plataforma lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9976669803002078 
2 Pós-graduando em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Currículo na plataforma lattes 
http://lattes.cnpq.br/8299201289750947 
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The scope of this work is to address the most important aspects raised by the mini-legislative 

reform within the procedure studied, with no intent to exhaust this subject matter. It is 

important to highlight that neither the Civil Procedure Code or Law #13.465/2017 has created 

a new modality of adverse possession, then, the adverse possessions already existent were 

maintained. The innovation is related to a new procedure to obtain the adverse possession, 

whichever modality it has. This research addressed practical questions which will certainly be 

raised as the new procedure is used, such as the applicability of Civil Procedure Code 

provisions related to the summons, as well as the extrajudicial office’s liabilities. We 

conclude that the acknowledgment of the extrajudicial adverse possession is highly valid for 

landholding regularization, but this procedure should be well observed to avoid any nullities 

that might discourage the use of the institute which is, in its essence, more celery and less 

onerous than the judicial proceedings. 

Keywords: civil law; extrajudicial adverse possession; landholding regularization; practical 

implications; law of public registries. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de casa, moradia, residência, remonta as civilizações mais antigas que 

utilizavam-se de construções naturais como refúgio e abrigo, conceito que hoje está mais do 

que enraizado na sociedade moderna como um todo. 

Não para menos que dentre os direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Carta 

Magna, o direito à moradia é, em uma primeira análise, um dos principais ali elencados, uma 

vez que, os demais, de certa forma, são dele dependentes. Logo, no artigo 5º, vemos que a 

casa é o asilo inviolável do indivíduo sedimentando, assim, o juízo de valor que carregamos 

desde tenra idade: a casa é o porto seguro e elemento crucial para a dignidade da pessoa 

humana. 

Nesse sentido, verificou-se a necessidade de políticas públicas para regularização 

fundiária, assim como de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visem 

garantir o direito à moradia. 

No entanto, por muitos anos, a regularização fundiária, em que pese sua 

complexidade e importância, tomou a forma de uma colcha de retalhos, uma vez que vinha 

sendo tratada por leis, decretos e normas das mais diversas hierarquias e que, por vezes, 

conflitavam entre si por versarem antagonicamente sobre o mesmo instituto. 
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Nesse contexto, e com a missão de promover e consolidar a política de 

ordenamento territorial, nascia a Lei n° 13.465 de 11 de Julho de 2017, que veio, inclusive, 

para aprimorar a Medida Provisória nº 759, publicada no mês de Dezembro de 2016, mas que 

era limitada se comparada à Lei, eis que não abarcava instrumentos importantes como o 

usucapião ora estudado, além de possuir em seu texto lacunas legais, como ausência de 

conceitos de regularização fundiária, dentre outros. 

 

1 A LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 

Conforme trazido, a Lei nº 13.465/2017 buscou facilitar a regularização da 

propriedade, possibilitando que ocupantes de imóveis irregulares pudessem receber seu título 

definitivo e, para isso, um dos meios adotados foi o usucapião extrajudicial, inovação trazida 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. 

Notadamente, o diploma legal supramencionado em seu artigo 1.071, acrescentou 

o artigo 216-A à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Lei de Registros Públicos, criando 

a figura do usucapião extrajudicial que possibilita, sem prejuízo da via judicial, o 

reconhecimento do usucapião junto aos Ofícios de Registros de Imóveis. 

A Lei nº 13.465/2017 de seu turno utilizou do instituto recém-criado como forma 

prática de alcançar seu fim precípuo: regularização de propriedade de forma rápida e menos 

dispendiosa do que por meio da via judicial. 

As mudanças trazidas foram significativas e praticamente ressuscitaram o instituto 

cuja utilização, até então, encontrava resistência criada pelo texto legislativo a que lhe deu 

origem como se verá a seguir. 

 

2 DO PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Com o advento do atual Código de Processo Civil, foi introduzido no 

ordenamento jurídico pátrio a figura do Usucapião extrajudicial que permitia ter seu 

procedimento realizado junto aos Ofícios de Registros de Imóveis sem a necessidade da via 

judicial, sendo normal em outros países, assim como o Peru, que prevê o Usucapião Notarial 

há quase trinta anos. 

Contudo, muito se criticou a introdução de referido instituto da maneira que foi 

trazida, com dispositivos que criaram dificuldades muitas vezes intransponíveis que iam de 

encontro à essência da prescrição aquisitiva e acabaram por inviabilizar sua utilização. 
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Muito embora a mens legis do artigo 216-A inovasse ao regulamentar a 

modalidade de usucapião, a impressão que se tinha era justamente oposta eis que eram muitos 

os entraves, que ao serem observados, dirigiam a parte interessada imediatamente à via 

judicial. 

Importante destacar que as alterações legislativas promovidas pelo Código de 

Processo Civil também estão sendo objeto de deliberação do Conselho Nacional de Justiça3 

que vinha criando discussões e consultas públicas formalizadas em Minuta de Provimento que 

estabelece diretrizes gerais para regular o procedimento em questão. Todavia, os debates 

antecedem a Lei nº 13.465/2017, razão pela qual a minuta já está em desalinho com a 

legislação em vigor. 

Com efeito, o caput do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos confere ao 

interessado a faculdade de utilizar a via administrativa, elencando em seus incisos de I a IV 

uma série de documentos necessários ao procedimento. 

 

2.1 Da ata notarial  

 

O texto original do caput do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, não sofreu 

modificação, no entanto, o inciso I assim exigia que do procedimento deveria constar: 

 

Art. 216-A. 
 
[...] 
 
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e 
seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias; 
 
[...] 

 

Com o advento da Lei nº 13.465/2017 referido dispositivo passou a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 216-A. 
 
[...] 
 

                                                           
3 O Conselho Nacional de Justiça – CNJ é órgão do Poder Judiciário, com sede em Brasília/DF, criado pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de Dezembro de 2004. Mesmo sendo órgão do Poder Judiciário, o Conselho 
Nacional de Justiça não possui jurisdição, e sim atribuição, ou seja, não se presta a dizer o direito ao 
jurisdicionado, tendo como objetivo aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no 
que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
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I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de 
seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto 
no artigo 384 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 
Civil) – (grifo nosso) ; 
 
[...] 
 

Nota-se, portanto, que essa remissão ao Código de Processo Civil se presta a 

esclarecer que ata notarial é o instrumento pelo qual a existência e o modo de existir de algum 

fato são atestados ou documentados por tabelião. 

No entanto, a ata notarial, nesse caso, seria o documento que certificaria o tempo 

de posse do requerente. Contudo, levantou-se a seguinte questão: se a ata notarial é o 

documento pelo qual o tabelião certifica o que ele presenciou, o que por ele foi visto, como 

poderia ele, o tabelião, certificar fato pretérito? 

No sentido de dirimir os questionamentos, a boa doutrina4 define que a ata exigida 

pelo inciso I é a chamada “Ata de Notoriedade”, ou seja, a ata que o tabelião lavra mediante 

análise de fatos e documentos notórios, diligências, testemunhas, o que basta para cumprir 

com o disposto na lei. 

 

2.2 Da planta e memorial descritivo 

 

Menos inócua que a alteração do inciso I, foi a alteração do inciso II que suprimiu 

a necessidade da planta e memorial do imóvel usucapiendo serem assinados pelos detentores 

de direitos reais e de outros direitos eventualmente registrados ou averbados na matrícula. 

Fato é que tal exigência como constava no inciso “II” original se mostrou um 

entrave lógico para o usucapião. Ora, se a prescrição aquisitiva representa uma ruptura no 

princípio da continuidade, não fazia sentido esperar, tampouco condicionar o sucesso da ação 

a qualquer tipo de cooperação de detentores de direitos reais. 

Dessa forma, só serão notificados os detentores de direitos registrados na 

matrícula, sendo que aqueles cujo título foi averbado serão apenas acionados apenas caso 

tenham alguma relevância para o usucapião. 

Ademais, a realidade brasileira dos chamados contratos de gaveta (ou 

popularmente, escritura particular, modalidade essa de transmissão irregular de posse), é de 

que nesse tipo de ação nem se sabe ao certo quem é o proprietário do bem, não sendo raro que 

o possuidor requerente desconheça a existência de registro. 

                                                           
4 LOUREIRO, L. G. Registros Públicos - Teoria e Prática. São Paulo: Juspodivm, 2017. 
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2.3 Do consentimento dos titulares de direitos registrados 

 

É de senso comum que a mudança mais significativa que a Lei nº 13.465/2017 

trouxe no procedimento de usucapião esteja no § 2º do artigo 216-A. 

Todavia, o consenso se limita a reconhecer que se trata de uma mudança 

polêmica, não se estendendo ao juízo de valor acerca da norma. 

Fato é que a letra original previa que na hipótese em que na planta não houvesse a 

assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados nas matrículas do 

imóvel usucapiendo, ou confrontante, estes seriam notificados a se manifestar no 

procedimento, sendo que o silêncio ou inércia seria interpretado como discordância do 

pedido, ocasionando com isso a remessa do processo para o Poder Judiciário. E por conta 

disso, a mudança foi pouquíssimo utilizada. 

Ora, se já havia o risco de o procedimento extrajudicial ser fadado ao insucesso, e 

sendo a via administrativa uma mera faculdade, muito menos arriscada seria a escolha da via 

judicial desde o início. 

Com a Lei nº 13.465/2017 o contrassenso lógico criado pelo Código de Processo 

Civil foi corrigido mudando o silêncio para um entendimento diametralmente oposto ao 

original. Dessa forma, caso intimados os titulares de direitos não respondam em 15 dias, o 

silêncio será, na literalidade da lei, axiomaticamente entendido como concordância com o 

pedido. 

Na verdade, o artigo original destoava dos demais casos do ordenamento jurídico 

que, em sua maioria, entendiam a revelia como concordância do requerido com os anseios do 

requerente. Porém, ainda que a mudança tenha sido a chave mestra para destrancar um 

procedimento natimorto, também se prestou a levantar questões, até então, inexistentes, mas 

que certamente deverão ser enfrentadas. 

Notadamente uma das questões levantadas com a reforma é: quedando silente a 

parte intimada, a presunção de concordância é absoluta ou pode ser questionada?  

Com efeito, a notificação poderá ser feita pessoalmente pelo registrador 

competente ou, então, mediante correspondência com aviso de recebimento, ficando a cargo 

do requerente a escolha de qual modalidade deseja adotar. 

Se o titular do direito sobre o imóvel a ser usucapido ou sobre imóveis 

confrontantes for notificado pessoalmente, a presunção de concordância é absoluta.  

O requerido pode até demandar em juízo protestando pela nulidade, mas se o fizer 

será carecedor da ação.  
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Todavia, se for notificado de maneira ficta, por correspondência, a presunção será 

relativa e o requerente deverá se acautelar para evitar qualquer nulidade que possa ocorrer. 

Eventual nulidade na intimação poderá, por exemplo, ser levantada pelo titular de 

direito real do imóvel em ação declaratória, cuja sentença, muito provavelmente, declarará 

nulo o procedimento extrajudicial como foi feito. 

 

2.4 Possibilidade de notificação recebida por funcionários de portarias 

 

Na hipótese, por exemplo, em que o requerente escolha a via postal de 

notificação, não serão raras as vezes em que está será encaminhada para condomínios 

edilícios ou loteamentos de acesso controlado. Sendo esse o caso, indaga-se: o artigo 248, § 4º 

do Código de Processo Civil, que diz respeito ao recebimento de correspondência por 

funcionários de portarias em condomínios edilícios, é aplicado no caso e, caso isso ocorra, 

poderá a pessoa a ser intimada alegar que a notificação foi nula? 

Pois bem. O artigo 15 deste Diploma determina que quando da ausência de norma 

reguladora, a legislação processual se aplica de maneira supletiva e subsidiária aos processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos. 

Dessa forma, sendo prevista a hipótese em tela na legislação processual que se 

aplica ao usucapião extrajudicial, não há motivos para que sua utilização seja tratada como 

nulidade. 

No entanto, vale lembrar que não há, ainda, precedentes, tampouco se 

manifestaram a respeito os grandes juristas. Assim sendo, havendo dúvidas a adoção de um 

caminho mais conservador é a medida que se impõe. 

Importante destacar, por fim, que a notificação não será válida no caso de o 

porteiro recusar o recebimento da correspondência, declinando que o destinatário é 

desconhecido ou que se mudou do imóvel. 

 

2.5 Possibilidade de notificação por hora certa 

 

Outra questão controversa, no que tange à notificação dos titulares de direitos 

registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou dos imóveis confinantes, é a 

possibilidade de esta ocorrer por hora certa nos casos em que houver suspeitas de ocultação. 
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A legislação em pauta foi omissa quanto à possibilidade de ser realizada, apenas 

prevendo a notificação por edital, não sendo os titulares localizados, ou caso estejam estes em 

local incerto e não sabido, nos moldes do §13º do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos.  

De suma importância diferenciar as situações em que o notificando não seja 

encontrado daquelas em que haja fundada suspeita de sua ocultação, devidamente reconhecida 

pelo Oficial do Registro de Imóveis, uma vez que, em se tratando de o notificando se ocultar, 

porém residir no endereço diligenciado, e procedendo-se, assim, a notificação por edital, 

referida situação poderá gerar eventuais nulidades no procedimento. 

Embora não haja previsão expressa para sua aplicação, havendo fundada suspeita 

de que o notificando está se ocultando, pode ser utilizado o Provimento da Corregedoria Geral 

do Tribunal de Justiça de São Paulo5 nº 33/14, que trata da notificação por hora certa nas 

alienações fiduciárias? 

A conclusão a que se chega é que sim, mas, para que sejam evitadas as já 

mencionadas discussões ou nulidades, deve ser tentada a notificação, esgotando todas as 

alternativas possíveis de localização do notificando, para que reste demonstrada a diligência 

do requerente, aplicando-se assim, em uma interpretação extensiva, o regulamento da 

notificação por hora certa no procedimento do usucapião extrajudicial, pelo menos enquanto 

tal questão não for devidamente disciplinada. 

Ainda, fundamental mencionar que nestes casos, a notificação por hora certa é 

mais prudente que a editalícia, uma vez que ficará naquela demonstrado pelo Oficial de 

Registro de Imóveis a tentativa de ocultação do notificando, caracterizando, portanto, sua má-

fé e tornando menos provável a aceitação de nulidades que por este venham ser arguidas. 

 

2.6 Da notificação dos Poderes Públicos 

 

O § 3º do artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos estabelece a necessidade de 

notificação dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, bem como (sendo o caso) do 

Distrito Federal, para que se manifestem em 15 dias na hipótese de interesse público. 

Contudo, se devidamente notificados não se manifestarem, acarretará prejuízo ao 

procedimento? A minuta de Provimento do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 7º, 

disciplina que a não manifestação dos Poderes Públicos não impede o curso do procedimento 

                                                           
5 A Corregedoria Geral da Justiça tem entre suas atribuições a fiscalização, em caráter geral e permanente, das 
atividades dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, assim como das atividades das delegações 
notariais e de registros. 
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ou ainda o reconhecimento extrajudicial do usucapião, uma vez que tal notificação serve 

exclusivamente para proteção de eventual interesse público. Assim, caso não haja interesse 

por parte do Poder Público desnecessária manifestação neste sentido. 

 

2.7 Da notificação de terceiros interessados 

 

Já o artigo 216-A, §4º, da Lei dos Registros Públicos estabelece que os terceiros 

interessados, usualmente denominados desconhecidos, sejam notificados por edital, uma vez 

que esta via de notificação, supostamente, por dar publicidade ao ato junto a toda 

coletividade, legitima a eficácia erga omnes da usucapião extrajudicial, ou seja, permite que 

eventuais terceiros interessados, não importando a natureza jurídica do interesse que venham 

a apresentar, possam impugnar o procedimento. 

Os requisitos do edital com tal finalidade encontram-se relacionados no artigo 8º, 

§1º da Minuta do provimento do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. Assim, se mostra 

imprescindível que o requerente acompanhe a expedição do edital, para que evite a ausência 

de requisitos desta notificação, para afastar qualquer alegação de nulidade que possa vir a ser 

arguida por terceiros. 

Contudo, na prática, tal notificação por edital não tem muita utilidade, uma vez 

que são raros os casos em que pessoas comuns acompanhem a publicação de editais, a fim de 

conferir se possuem interesse naquelas publicações, servindo, portanto, tal notificação apenas 

para outorgar a supramencionada legitimação da eficácia erga omnes ao procedimento. 

Questão importante de ser pontuada é a necessidade, diante da mudança referente 

ao entendimento decorrente do silêncio, significando atualmente concordância, de se manter 

atualizado o endereço do proprietário junto à matrícula do imóvel, para se evitar que 

eventualmente o proprietário não seja localizado no endereço lá constante, ser notificado por 

edital, e ver sua propriedade usucapida por terceiro, sem seu efetivo conhecimento. 

 

2.8 Da decisão no procedimento de reconhecimento 

  

 Notificados os titulares matriculares, passa-se agora a análise da documentação 

apresentada que consubstanciará o registro do usucapião, e em seguida a decisão do Oficial do 

Registro de Imóveis. 

Apresentada a documentação, e gerando eventuais pontos de dúvida, o § 5º do 

artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, estabelece que, para elucidação de referidos 
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pontos, poderão ser realizadas diligências pelo Oficial de Registro de Imóveis, ou 

determinadas sua realização por este. 

Essa produção de provas difere da prevista no § 15º do artigo 216-A deste Lei, 

que trata da justificação administrativa, posto que o momento de sua produção é durante o 

trâmite do procedimento, enquanto o desta é antecedente ao início do procedimento. 

Disciplina ainda o artigo 216-A, § 6º do citado Diploma que, transcorrido o prazo 

do edital, sem pendência de diligências, achando-se em ordem a documentação, será 

registrada pelo Oficial de Registro de Imóveis a aquisição da propriedade, permitindo-se 

assim a abertura de nova matrícula, se o caso. Ou seja, diversamente da disposição anterior, 

não mais se exige a concordância expressa dos titulares matriculares do imóvel usucapiendo e 

dos confinantes, conforme já discutido anteriormente no capítulo, sendo a concordância 

presumida. 

Usualmente tratamos a usucapião como modo originário de aquisição da 

propriedade, ou seja, a coisa “passa ao patrimônio do adquirente escoimada de quaisquer 

limitações ou vícios que porventura a maculavam”, segundo Carlos Roberto Gonçalves6.  

No entanto, a minuta do Provimento do Conselho Nacional de Justiça, em seu 

artigo 10º, § 4º, disciplina de forma diferente de todo o versado na legislação pátria, 

salientando que a aquisição somente ocorrerá de modo originário, com a abertura de nova 

matrícula, nos casos em que a usucapião atinja fração de imóvel matriculado, ou imóveis 

constantes de duas ou mais matrículas. 

Já o § 7º do artigo 10 da Minuta, estabelece que no usucapião de imóveis já 

matriculados não geram nova matrícula, não se extinguindo eventuais restrições 

administrativas, como tombamento e reserva legal, nem gravames judiciais regularmente 

inscritos, devendo o pedido de cancelamento ser formulado pelo usucapiente diretamente à 

autoridade que emitiu a ordem. Ou seja, deixa de se tratar de modo originário de aquisição da 

propriedade, vindo, portando, a se tratar de modo derivado de aquisição, na qual a transmissão 

é realizada com a manutenção de eventuais características que gravavam o imóvel, como 

exemplo, penhor e hipoteca. 

Assim, caso o Provimento deste Conselho entre em vigor com sua atual redação, 

será mais vantajosa a propositura de usucapião judicial, uma vez que o usucapiente 

necessitará ir ao juízo competente para cancelamento gravames judiciais inscritos, correndo-

                                                           
6 GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas. vol. V. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 232 
apud SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário – Teoria e prática. Rio de Janeiro:  Forense, 2017, p. 1115. 
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se o risco de perder tempo com o usucapião extrajudicial, adquirir a propriedade, contudo não 

se romperem eventuais restrições constantes da matrícula. 

Ou seja, enquanto as Corregedorias de Justiça não regulamentarem o instituto à 

luz da Lei nº 13.465/17, haverá o risco de o interessado adquirir a propriedade do bem, 

contudo sem a eficácia de uma aquisição livre de restrições. 

 

2.9 Da rejeição do pedido 

 

Os §§ 8º, 9º e 10º do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos disciplinam a 

hipótese de rejeição do pedido extrajudicial de usucapião, que ocorrerá, ao final das 

diligências, se a documentação não se encontrar em ordem. 

Tal rejeição não impede o ajuizamento de demanda judicial de usucapião da área 

usucapienda, conforme disposto no § 9º do referido artigo. Ocorre que referida disposição 

deixa implícito que a rejeição do pedido, por qualquer fundamento, impede a reapresentação 

deste, sanadas as irregularidades que levaram a rejeição, perante o Oficial de Registro de 

Imóveis, devendo, portanto, ser a questão judicializada. 

O artigo 4º, §3º da Minuta de Provimento do Conselho Nacional de Justiça, 

inovando novamente, estabelece a possibilidade de renovação do requerimento em caso de 

rejeição deste por inércia do interessado, ou seja, não promovendo este os atos e diligência 

que lhe cabiam. Isso seria possível posto não ter havido uma análise de mérito, sendo que, 

caso tenha ocorrido, somente caberá o reconhecimento judicial do usucapião. 

Disciplina, ainda, o § 10º que, havendo impugnação ao pedido, o Oficial remeterá 

os autos ao Juízo competente, devendo o requerente emendar a exordial para adequá-la ao 

procedimento comum. 

Contudo, a legislação não disciplina quais hipóteses de impugnação acarretarão na 

remessa ao Poder Judiciário prevista neste parágrafo, podendo-se entender que até aquelas 

desprovidas de qualquer fundamento jurídico justificam o encaminhamento ao Poder 

Judiciário, privando o requerente de resolver extrajudicialmente a questão. 

No entendimento de Marco Aurélio Bezerra de Melo, “certo é, por outro lado, que 

se houver impugnação especificada por qualquer interessado, o registrador não deverá dirimir 
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o conflito, sendo seu poder-dever o de encaminhar os autos imediatamente ao juízo 

competente”7. 

As remessas ao Poder Judiciário devem ser interpretadas de modo adequado, 

levando à apreciação apenas as manifestações devidamente fundamentadas, fazendo o 

Registrador um juízo preliminar, sendo que, havendo dúvida, deverá remeter ao Juízo 

competente. Situação essa que se mostra evidente pela própria criação do instituto do 

usucapião extrajudicial, que surgiu justamente para desafogar o Poder Judiciário de 

reconhecimentos da prescrição aquisitiva, não sendo razoável o envio de impugnações 

infundadas para serem resolvidas judicialmente. 

Já a Minuta de Provimento do Conselho Nacional de Justiça, salienta que, em 

havendo impugnação, deverá o Oficial tentar aproximar as partes, buscando promover a 

conciliação, e, apenas em sendo esta infrutífera, é que os autos deverão ser remetidos ao juízo 

competente. 

Em se tratando de imóvel usucapiendo situado em condomínio edilício, a 

legislação em pauta, no § 11 do artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos, estabelece que o 

síndico deverá ser notificado, como representante do condomínio, sendo necessária, ainda, a 

notificação do titular do domínio. Já nos casos em que o imóvel confinante contiver um 

condomínio edilício, determina a nova redação do artigo 216-A, §12, desta Lei que bastará a 

notificação do síndico, dispensando-se a notificação de todos os condôminos. 

 

2.10 Justificação administrativa: produção antecipada de provas 

 

É prevista, ainda, hipótese de produção antecipada de provas de natureza 

administrativa, criada pelo § 15, do artigo 216-A, do mencionado Diploma, denominada 

justificação administrativa, que poderá ser utilizada nos casos em que o interessado não 

estiver confiante nas provas que detenha, podendo este dar início à justificação, que produzirá 

mais provas que embasem seu direito, que futuramente serão fundamentos do pedido de 

reconhecimento extrajudicial de usucapião. 

A justificação administrativa em sede de reconhecimento da usucapião não é 

inovação da legislação pátria, sendo instrumento já utilizado em Portugal, regulamentado pelo 

Código do Notariado, como bem salienta Letícia Franco Maculan Assumpção8: 

                                                           
7  BEZERRA DE MELO, Marco Aurélio - Notas dogmáticas sobre a usucapião extrajudicial após a Lei 
13.465/2017, 2017. Disponível em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/500384592/notas-dogmaticas-
sobre-a-usucapiao-extrajudicial-apos-a-lei-13465-2017>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
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Cabe ainda ressaltar que a justificação administrativa perante um Tabelião, em 

casos como o previsto agora na Lei nº 13.465/2017, já existe em Portugal, sendo 

regulamentada pelos arts. 89.º a 91.º do Código do Notariado (CN). Quando o 

titular de um imóvel (ou mesmo de bens móveis sujeitos a registro) não dispõe de 

um título formal que fundamente o registro da aquisição desse imóvel a seu favor, 

pode utilizar a escritura de Justificação Notarial para suprir a falta daquele título. 

Assim, em Portugal, a Justificação Notarial é utilizada por quem detém a posse em 

nome próprio de um imóvel para legitimar o seu direito de propriedade, sempre que 

não tenha documentos que o provem. 

 

Assim, com a produção antecipada da prova, evita-se que seja iniciado 

procedimento que venha a ser indeferido por ausência de documentação comprobatória de seu 

direito, que acarretará em impossibilidade de novo pedido pela via administrativa, limitando o 

reconhecimento do usucapião pela via judicial. 

A justificação somente deverá ocorrer anteriormente ao pedido de reconhecimento 

do usucapião, uma vez que após iniciado, apenas poderão ser solicitadas as diligências ao 

Registrador, nos moldes do §5º do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. 

 

3 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RURAL 

 

Segundo a minuta de provimento do Conselho Nacional de Justiça, o registro do 

reconhecimento extrajudicial de usucapião somente será realizado após a apresentação dos 

documentos previstos nos incisos I a III do §1º do artigo 10º, dentre eles “do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 9  mais recente, emitido pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA)10, devidamente quitado”. 

Ora, em se levando em consideração que tal minuta vingue, a usucapião 

extrajudicial de imóveis rurais se tornará mais complexa do que o reconhecimento pela via 

judicial, uma vez que tais documentos não são exigidos para registro da sentença que o 

reconheça.  

                                                                                                                                                                                     
8 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. A Usucapião Extrajudicial após a Lei 13465/2017 e a Escritura de 

Justificação Notarial – 2017. Disponível em: <http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3Rp 
Y2lhcw==&in=MTAxMzE=>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
9  O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR é o documento emitido pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) que constitui prova do cadastro do imóvel rural e é indispensável para 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha 
amigável ou judicial (sucessão causa mortis). 
10 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA é autarquia federal, criada pelo Decreto nº 
1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional 
de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. 
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Assim, mostra-se incompatível e não razoável exigir que o imóvel esteja 

regularizado, quando o que efetivamente se intenta com o pedido de usucapião é a 

regularização de uma situação de fato. 

 

4 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

 

Após apresentada exaustivamente todas as questões controversas quer da 

mudança legislativa ocorrida com a promulgação e entrada em vigor da Lei n° 13.465/17, ou 

ainda da minuta de Provimento do Conselho Nacional de Justiça, que por diversas vezes 

inova e traz critérios não exigidos pela legislação, o maior problema e o verdadeiro entrave 

que será encontrado na prática é o receio dos notários e registradores serem civilmente 

responsabilizados por seus atos no procedimento do usucapião extrajudicial. 

A responsabilidade civil dos registradores e notários, nos moldes do artigo 236, § 

1º da Constituição Federal, será regulada por Lei posterior, vindo a norma constitucional a ser 

complementada pelo artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, que prescreveu que a responsabilidade 

civil destes dependem de comprovação de culpa, nas modalidades negligência, imprudência 

ou imperícia, ou dolo, ou seja, trata a responsabilidade como subjetiva, necessitando, 

portanto, de comprovação. 

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Professor Luiz Antônio Scavone 

Junior11, alguns julgados refletem que, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a 

responsabilidade é objetiva. Motivo pelo qual os registradores e notários entendem por bem 

travar o procedimento, para evitar que sejam futuramente responsabilizados. 

A responsabilização civil de notários e registradores, cumulada com o caráter 

subsidiário ou solidário da responsabilidade estatal pelos atos daqueles, é tão controversa, e de 

suma relevância, que foi reconhecida a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 

842.846/SC de relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidirá de forma definitiva a questão. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o discutido, resta claro que o reconhecimento do usucapião 

extrajudicial é instituto imprescindível para regularização de inúmeras situações de fato que 

                                                           
11  SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. A ata notarial no requerimento de usucapião extrajudicial, 2017. 
Disponível em: <http://www.scavone.adv.br/a-ata-notarial-no-requerimento-de-usucapiao-extrajudicial.html>. 
Acesso em: 07 nov. 2017. 
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existem atualmente no País, principalmente em se tratando de tema tão prestigiado em nossa 

Carta Magna, qual seja, o direito à moradia, trazendo às alterações uma nova visão e 

praticidade ao instituto. Contudo a legislação ainda merece atenção, uma vez que várias 

questões deixaram de ser esclarecidas, como, por exemplo, a possibilidade de notificação por 

hora certa nos casos em que haja fundada suspeita de ocultação do proprietário matricular do 

imóvel usucapiendo ou dos confinantes. 

Diante das ausências de regulação específica sobre determinados temas, poderão 

surgir decisões isoladas, em que um julgamento é diametralmente oposto ao outro, ainda que 

com a aplicação do mesmo fundamento legal, configurando o que atualmente conhecemos 

como “ativismo judicial”. 

Referido ativismo se refere às decisões judiciais que, frente à ausência de lei 

específica, lacunas na legislação existente, ou, ainda, estar a legislação em dissonância com a 

realidade fática em determinado momento, simplesmente inovam, praticando o Poder 

Judiciário atividade legislativa em cristalina substituição ao Poder Legislativo, sob o pretexto 

de que este não atuou em determinada questão. 

Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes salienta que o ativismo judicial “retrataria uma 

espécie de intromissão indevida do Judiciário na função legislativa, ou seja, ocorre ativismo 

judicial quando o juiz ‘cria’ uma norma nova, usurpando a tarefa do legislador, quando o juiz 

inventa uma norma não contemplada nem na lei, nem dos tratados, nem na Constituição”12. 

Ainda, necessário esclarecer que a Minuta de Provimento proposta pelo Conselho 

Nacional de Justiça em alguns pontos diverge do estipulado em lei, o que se mostra 

inadequado e ilegal, sendo resultado exatamente do ativismo judicial supramencionado. 

Inadmissível aceitar que provimentos, orientações ou decisões judiciais alterem, 

por exemplo, a natureza jurídica de aquisição originária da usucapião, simplesmente por este 

se dar pela via extrajudicial. As modalidades de usucapião são as mesmas (como exemplo: 

ordinário, urbano, extraordinário), o que muda é apenas a forma de seu reconhecimento, bem 

com os prazos, provas e demais requisitos exigidos para cada modalidade de reconhecimento, 

e não o instituto da prescrição aquisitiva em si, não podendo, então, ser a legislação vigente 

alterada por meros provimentos. 

Assim, revistas as lacunas encontradas na atual legislação, bem como readequada 

a minuta de provimento elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, para que esteja em 

                                                           
12 GOMES, Luiz Flávio - O STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes? – 2009 –  Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/12921/o-stf-esta-assumindo-um-ativismo-judicial-sem-precedentes>. Acesso em: 
07.nov.2017 
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consonância com a Legislação em vigor, o instituto do usucapião extrajudicial poderá ser a 

via mais adequada, célere, e menos dispendiosa, para que prestigiemos a regularização das 

situações fáticas que atualmente existem. 
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Resumo: O presente trabalho possui como corte epistemológico o condomínio edilício, em 

que se analisa o procedimento de cobrança de despesas condominiais, observando as 

alterações do Código de Processo Civil. De início, apresentado a natureza jurídica das 

despesas condominiais e a necessidade de aprovação assemblear do rateio das despesas, bem 

como as consequências pela sua aprovação ou não. Posteriormente, apresenta-se os 

procedimentos da ação de cobrança até o momento da hasta pública (leilão) da unidade 

condominial. Com estes pontos apresentados, é feita análise de situações cotidianas 

envolvendo o arrematante, tais como: sua responsabilidade pelo pagamento das despesas 

condominiais; possibilidade de inclusão deste no polo passivo da ação de cobrança; e eventual 

obrigação de efetuar o pagamento de despesas condominiais quando o valor de arrematação 

não é suficiente para quitar os débitos. Analisa-se, ainda, as preferências decorrentes de 

direitos reais de garantia, notadamente, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e 

despesas condominiais. Por fim, a possibilidade de o condomínio cobrar do credor fiduciário 

as despesas condominiais, dada sua propriedade resolúvel. 

Palavras-chave: condomínio edilício; despesas condominiais; cobrança judicial; alienação 

fiduciária e hipoteca; preferência entre credores. 

 

Abstract: The present paper has as epistemological section the townhouse condominium, in 

which the procedure of charging condominium expenses is analyzed, observing the changes 

of the Brasilian Code of Civil Procedure. At the outset, it presents the legal nature of 

condominium expenses and the need for joint approval of the apportionment of expenses, as 

well as the consequences of their approval or not. Posteriorly, it presents the procedures of the 

                                                           
1
 Bacharela em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul. Pós Graduanda em Direito Imobiliário – Material e 

Processual – pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
2
 Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo – FDSBC. Pós Graduanda em 

Direito Imobiliário – Material e Processual – pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
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judicial charging action, until the moment of the public auction of the condominium unit. 

With these points presented, this paper analyzes daily situations involving the bidder, such as: 

his liability for payment of condominium expenses; possibility of including him in the passive 

pole of the judicial charging action; and, his eventual obligation to pay condominium 

expenses when the auction value is not enough to pay off the debts. It also analyzes the 

preferences deriving from real guarantee rights, as taxes (like IPTU) and condominium 

expenses. And, finally, the possibility to the condominium to charge from the fiduciary 

creditor the condominium expenses, given its resolvable property. 

Keywords: townhouse condominium; condominium expenses; judicial charging; fiduciary 

alienation and mortgage; preference between creditors. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vida em sociedade se torna cada dia mais difícil por diversos motivos, seja pela 

impaciência dos cidadãos, seja pela preocupação da manutenção de necessidades básicas, tais 

como: saúde, educação, segurança, dentre outras, além de moradia. Dado o nítido aumento da 

taxa de natalidade, é comum a cada dia vermos mais e mais construções verticais, os 

denominados condomínios edilícios. 

Junto com este crescimento desordenado, vimos crescer também diversos 

problemas cotidianos ainda não explorados. Coube, então, aos nossos legisladores dizer o 

direito para todos os casos cotidianos que surgiram. Hoje, a sociedade se encontra em um 

patamar muito mais avançado, em que não basta analisar e remediar os problemas cotidianos, 

mas sim, aperfeiçoar os procedimentos criados para saná-los. 

Este artigo trata exatamente disto, do aperfeiçoamento de procedimentos judiciais 

para viabilizar e agilizar as soluções para um dos maiores problemas da vida condominial: a 

inadimplência. 

 Apresentam-se aqui diversas modificações legislativas acerca da ação de 

cobrança de despesas condominiais, além de outras situações cotidianas enfrentadas 

diariamente. 

 

1 CONDOMÍNIO EDILÍCIO, NATUREZA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E SUA 

APROVAÇÃO ASSEMBLEAR 
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Este artigo tende a analisar situações relacionadas ao condomínio edilício, ou seja, 

atinentes àquele conjunto de proprietários que são detentores de frações ideais exclusivas em 

uma edificação vertical, bem como detentores de parte da área comum do empreendimento.  

Este difere do condomínio em geral no que tange à exclusividade de uma quota 

parte de sua fração ideal, sendo que, neste caso, os condôminos, ou coproprietários, são 

titulares do todo, não havendo qualquer exclusividade sobre uma parte determinada 3 , 

conforme preceitua o artigo 1.331 do Código Civil Brasileiro 4 . O doutrinador Everaldo 

Augusto Cambler ensina que o condomínio edilício soma “o direito de propriedade sobre a 

unidade condominial autônoma, o direito de copropriedade sobre as partes comuns e o direito 

sobre a fração ideal do terreno, complementados pela regulamentação do exercício do 

domínio em face dos demais proprietários”5. 

A exclusividade das frações ideais sobre o condomínio como um todo garante ao 

condômino a possibilidade de alienar e gravar ônus reais livremente6, sem que isso implique, 

inclusive, em eventual necessidade de autorização dos demais proprietários, dada a 

exclusividade da quota parte do condomínio, conforme previsto no §1º, do artigo 1.331 do 

Código Civil Brasileiro, ao contrário do que ocorre em um condomínio geral em que o 

coproprietário necessita do consenso dos demais condôminos para conceder, por exemplo, 

posse, uso ou gozo da coisa7. 

                                                           
3 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. 12ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
4 Art. 1.331 CC: Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade 
comum dos condôminos. 
§ 1o  As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e 
sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade 
exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos,  
que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na 
convenção de condomínio. 
§ 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a 
calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são 
utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. 
§ 3o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes 
comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. 
5 CAMBLER, Everaldo Augusto. Incorporação Imobiliária: ensaio de uma teoria geral. São Paulo: RT, 1993, 
p. 109. 
6 A comprovação da propriedade sobre uma fração ideal da coisa resta consignada na matrícula do imóvel 
registrada no registro de imóveis competente e individualizada, de forma que lá constará a descrição da 
propriedade exclusiva do condômino, assim como sua propriedade sobre a parte comum do empreendimento, ex. 
escadas, corredores, elevadores, etc, mas também a descrição do real proprietário do imóvel com todos os seus 
dados e informação sobre a forma de aquisição daquela propriedade. Qualquer alienação que constitua direito 
real deverá, obrigatoriamente, se se quiser atingir este fim, restar gravado nesta matrícula individualizada, sob 
pena de não restar caracterizado o direito real pretendido. 
7 Art. 1.314 CC: Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos 
compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou 
gravá-la. 
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou 
gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. 
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Juntamente com os proventos de se ter a exclusividade de uma fração ideal, como 

a matrícula individualizada, tem-se alguns ônus inerentes ao condomínio, como por exemplo, 

o pagamento de despesas condominiais. 

O artigo 1.336 do Código Civil 8  traz expressamente que o proprietário, ou 

condômino, é obrigado a contribuir com as despesas do condomínio9 na proporção de sua 

fração ideal, ou seja, o condômino arcará com o pagamento de despesa condominial conforme 

o tamanho de sua unidade. 

A exceção para esta forma de rateio está no mesmo artigo para as situações em 

que as convenções condominiais prevejam o rateio de despesa de forma igualitária entre todos 

os condôminos. Neste sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Ação de cobrança. Taxa 
condominial. Despesas de conservação e manutenção do condomínio. Rateio. 
Cálculo pela fração ideal dos imóveis. Convenção condominial. Legalidade.  
Súmula 83/STJ. 1. Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do 
condômino “contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção”. 2. Consoante 
jurisprudência desta Corte., é obrigatória a observância do critério de rateio das 
despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do 
condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto 
como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação. 3. Estando o 
acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas 
autorizadoras. 4. Agravo regimental não provido10. 

 

Entre diversos juristas, condôminos e síndicos, resta, apenas, a divergência de 

opiniões sobre este assunto, pois há quem defenda que o rateio realizado observando a fração 

da unidade é injusto notadamente em relação às despesas ordinárias, pois não é porque um 

condômino possui uma cobertura que ele usa mais o jardineiro do condomínio do que os 

demais condôminos. No mesmo sentido, há quem defenda que o rateio realizado de forma 

igualitária causa enriquecimento ilícito às unidades detentoras de maior fração ideal11. 

                                                           
8 Art. 1.336 CC: São deveres do condômino: 
I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção. 
9 Quando se falar em despesa condominial estará se falando tanto de despesas ordinárias (despesas cotidianas 
para a manutenção do condomínio, ex. água, luz, gás, funcionários, etc.) como extraordinárias (despesas 
aprovadas em assembleia geral extraordinária que foge ao cotidiano do condomínio, ex. instalação de um novo 
sistema de segurança, aprovação de locação de telhado para colocação de outdoor, etc.). 
10 Agravo Regimental no Agravo de Recurso Especial n° 583.848/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, Dje 06/08/2015 
11 Sobre este ponto, o Ministro Cesar Asfor Rocha apontou que entende “o rateio igualitário das quotas não 
implica, por si só, a ocorrência de enriquecimento sem causa dos proprietários de maiores unidades, uma vez que 
os gastos mais substanciais suportados pelo condomínio beneficiam de forma equivalente todos os moradores , 
independentemente de sua fração ideal. cf. SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. 12ª ed. rev., atual. e 
ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 903. 
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Independentemente da forma de rateio das despesas, é importante ressaltar a 

importância da aprovação da previsão orçamentária do exercício financeiro em assembleia 

condominial, primeiro porquê o Síndico estará rateando as despesas conforme o que já foi 

aprovado em assembleia12, que é o órgão máximo de deliberação dentro de um condomínio, 

trazendo mais segurança para os atos praticados e evitando qualquer alegação de cobrança 

exorbitante ou errônea de despesa condominial13. 

E segundo, e principalmente, conforme será mais bem esclarecido à frente, houve 

significante inclusão de dispositivo no Código de Processo Civil de 201514, notadamente 

definição de quota condominial como título executivo extrajudicial, sendo que um dos 

requisitos para que esta despesa seja assim intitulada é sua aprovação em assembleia geral de 

condôminos, o que possibilitará o credor das despesas condominiais executar a dívida, 

afastando toda a morosidade do processo de conhecimento que o Código anterior previa como 

fase antecedente à execução destes débitos. 

Outro aspecto importante a se ressaltar é a natureza jurídica destas despesas 

condominiais que são revestidas do caráter propter rem, isto é, a obrigação de pagamento 

desta despesa deriva da relação entre o devedor e a coisa. Para a Professora Maria Helena 

Diniz:  

 

A obrigação propter rem passa a existir quando o titular do direito real é obrigado, 
devido a sua condição, a satisfazer certa prestação. É uma espécie jurídica que fica 
entre o direito real e o pessoal, consistindo nos direitos e deveres de natureza real 
que emanam do domínio. Tais obrigações só existem em razão da detenção ou 
propriedade da coisa. A força vinculante das obrigações propter rem manifesta-se 
conforme a situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio, seja 

                                                           
12 Art. 1.350 CC: Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na 
convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, 
e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. 
13  Apelação Cível. Cobrança de taxas condominiais. Rateio em cotas. Imóveis com áreas de diferentes 
metragens. Observância do critério de rateio disposto da convenção, que dispõe seja feita por fração 
ideal. Aprovação em assembleia da sistemática de cobrança das previsões orçamentárias das cotas condominiais. 
Eventual discordância do condômino. Necessidade de ajuizamento de ação específica. Sentença mantida. I - Nas 
cobranças de taxas condominiais, havendo unidades com áreas de diferentes metragens, o proprietário do imóvel 

deve contribuir para as despesas do condomínio na proporção da fração ideal do solo que possui, ressalvado o 
disposto em contrário na convenção. II - Aprovada em assembleia a sistemática de cobrança das previsões 
orçamentárias das cotas condominiais, em havendo eventual discordância por parte do condômino, necessário o 
ajuizamento de ação específica, o que não é o caso. III - A teor da jurisprudência desta Corte, necessário que seja 
observada a disposição na convenção condominial a respeito do critério de rateio das despesas comuns, em exata 
conformidade com o disposto no art. 12 , § 1.º , da Lei n.º 4.591 /64 e art. 1.336 , inc. I , do Código Civil . IV - 
Recurso desprovido. (TJ/PR, Apel. Cível nº 748.202-2, 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel, Rel. Antonio 
Ivair Reinaldin, p. 17.03.2011) 
14

 Notadamente, artigo 784: São títulos executivos extrajudiciais: X: o crédito referente às contribuições 
ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em 
assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 
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como possuidor. Assim, neste tipo de obrigação, o devedor é determinado de acordo 
com sua relação em face de uma coisa, que é conexa com o débito.15 
 
 

Trata-se, portanto, de natureza que se aproxima tanto do direito real como do 

pessoal, trazendo margem aos doutrinadores para dissertar acerca desta discussão. Certo está 

que, dada a existência da característica real da obrigação, o novo adquirente será responsável 

pelo pagamento das despesas condominiais, conforme previsto no art. 1.345 do Código Civil, 

a saber: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao 

condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. 

Assim, caso um condômino adquira uma unidade que possua débitos de 

condomínio, mesmo que anteriores à data de assinatura de sua escritura de compra e venda, 

responderá por tais débitos em sua totalidade, a partir do momento em que houver o registro 

da escritura pública de compra e venda ou do instrumento particular no Oficial de Registro de 

Imóveis competente16, momento este em que o adquirente se torna titular do direito real de 

propriedade.  

Este tema está pacificado na Superior Tribunal de Justiça: 

 

Direito Civil. Preliminar. Ilegitimidade Para A Causa. Contribuição De Condomínio. 
Obrigação Propter Rem. Exigibilidade Do Atual Proprietário. Responsabilidade 
Contratual. 1 - Preliminar. Legitimidade Para A Causa. No Âmbito Dos Juizados 
Especiais Cíveis Deve Ser Prestigiada A Teoria Da Asserção, Segundo A Qual, O 
Exame Das Condições Da Ação Deve Ser Feito Com Abstração Dos Fatos 
Demonstrados No Processo, Evitando-Se, Assim, O Inconveniente De Se Extinguir 
O Processo Sem Apreciação Do Mérito. Precedentes No Stj (Resp 879188 Recurso 
Especial 2006/0186323-6 - Relator (A) Ministro Humberto Martins) E Também No 
Tjdft (2006 01 1 047168-6 Apc - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - Cnj) Relator: 
Angelo Passareli). O Reconhecimento Da Titularidade Da Obrigação Exige A 
Análise Da Estrutura Da Relação Jurídica, O Que Denota Que A Questão É De 
Mérito. Preliminar Que Se Rejeita. 2 - Obrigação Propter Rem. Dada A Natureza De 
Obrigação Propter Rem, A Contribuição De Condomínio Pode Ser Exigida Do 
Proprietário Atual Ou Anteriores. A Responsabilidade Contratual Do Anterior 
Proprietário Se Dá Com A Cobrança Ao Anterior Proprietário, Não Sendo O Caso 
De Declarar-Se A Inexistência Do Débito Em Prejuízo Ao Condomínio. 3 - 
Sentença Que Se Reforma Para Imputar A Responsabilidade Pelo Pagamento Dos 
Meses De Maio A Agosto À Primeira Ré. O Resultado Prático De Tal Provimento 
Se Alcançará Mediante A Cobrança, Pela Autora, Dos Valores Que Vierem A Pagar 
Ao Condomínio Referente Ao Período Objeto Do Julgado. 5 - Recurso Conhecido E 
Provido. Sem Custas E Sem Honorários Advocatícios.17 
 

                                                           
15 DINIZ, M. H., Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 2, ed. Saraiva, São Paulo, 1989, p. 11. 
16 Importante ressaltar que, conforme previsto no artigo 108 do Código Civil, para os negócios jurídicos de 
compra e venda de bem imóvel cujo valor não atinja trinta vezes o valor do salário mínimo não se exige a 
lavratura de escritura pública.  
17 Apelação Cível do Juizado Especial, TJ/DF, ACJ 20130310347833 DF 0034783-86.2013.8.07.0003, rel. Min. 
Humberto Martins pegar, DJE 15.05. 2014. 
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Evidente está a importância de aprovação das despesas condominiais em 

assembleia, a fim de que constituam título executivo extrajudicial, bem como certeza da 

forma de rateio entre todos os proprietários, dada a transparência que se exige entre 

condôminos para uma vida em condomínio mais clara e justa. 

 

2 AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL E SEUS PROCEDIMENTOS 

 

Traçando um breve histórico sobre a executividade dos títulos executivos 

decorrentes de taxas condominiais, mister ressaltar que a Lei Federal nº 4.591/64, não mais 

vigente dada substituição parcial de seus termos pelo Código Civil de 2002, previa em seu 

escopo que a arrecadação das contribuições condominiais, bem como a imposição de multas e 

juros, era de competência do síndico, representante legal do condomínio.  

O art. 12, §2º18, do mesmo Diploma trazia que cabia ao síndico promover a 

cobrança judicial destas despesas, mas sempre deixando pairar sobre o texto legal a incerteza 

sobre a liquidez dos débitos restando a dúvida acerca da natureza deste título como sendo 

extrajudicial ou judicial19. 

O Código Civil de 2002 manteve ao síndico a atribuição de cobrar dos 

condôminos as despesas condominiais, assim como multas e juros devidos, entretanto, e 

novamente, sem indicar qual a espécie da ação a ser adotada – artigo 1.348 do Código Civil20. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, ficou determinado, então, 

que a cobrança de quota condominial seguiria o procedimento comum, rito sumário, em 

processo de conhecimento, notadamente: 

 

Art. 275 CPC: Observar-se-á o procedimento sumário:  
II - nas causas, qualquer que seja o valor: 
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. 

 

Logo, para atingir a executividade dos valores era necessário que houvesse 

sentença judicial condenatória para que se formasse o título executivo. Mas todo este processo 

tornava o processo de cobrança de quotas condominiais muito moroso, já que demandava 

                                                           
18  Art. 12: Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na 
Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. 2º Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-
lhe promover, por via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas. 
19 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. 12ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 
957. 
20 Art. 1.348 CC: Compete ao síndico: VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e 
cobrar as multas devidas. 
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tempo considerável até a prolatação da sentença condenatória, onerando demais os 

condôminos que tinham que suprir esta inadimplência em favor do condômino inadimplente. 

Dada esta dificuldade, dentre outras, o legislador, a partir de 2015, com a 

promulgação do Código de Processo Civil, definiu o crédito decorrente de despesas 

condominiais como título executivo extrajudicial, desde que documentalmente 

comprovados21. 

Contudo, relevante ressaltar que não se trata de uma obrigatoriedade do credor o 

ingresso da ação pela via executiva, cabendo-lhe o direito de optar o que melhor convir, 

podendo lançar mão do ingresso de ação pelo processo de conhecimento, conforme preceitua 

o artigo 785 do Código de Processo Civil22. 

O legislador ousou deixar a critério do credor esta opção haja vista a possibilidade 

de inclusão, ou não, de taxas condominiais vencidas no curso do processo, a depender do tipo 

de processo que se escolheu adotar: em sendo ação de cobrança pelo processo de 

conhecimento o credor poderia incluir as prestações vencidas no curso do processo em 

observância ao artigo 32323  deste Diploma; entretanto, em se tratando de cobrança pelo 

processo de execução não haveria que se incluir prestações vencidas já que a execução se 

funda em título de obrigação certa, liquida e exigível, conforme art. 783 do mesmo Código24. 

Dada a divergência interpretativa que poderia mitigar a intenção de acelerar os 

procedimentos para cobrança e recebimento de taxas condominiais, decidiu o Tribunal por 

aplicar o artigo 771 do Código de Processo Civil, mesmo código que autoriza aplicar 

subsidiariamente as disposições do Livro que regula o procedimento de execução fundada em 

título executivo extrajudicial, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, 

resolvendo esta questão importantíssima sobre a inclusão de prestações vincendas no processo 

de execução. Neste sentido: 

 

O parágrafo único do art. 771 do Código de Processo Civil permite a aplicação 
subsidiária, à execução, das disposições do Livro I de sua Parte Especial, que 
estabelece as regras do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença. 

                                                           
21 Art. 784 CPC: São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou 
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, 
desde que documentalmente comprovadas. 
22 Art. 785 CPC: A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 
23 Art. 323 CPC: Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão 
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las. 
24 Art. 783 CPC: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e 
exigível. 
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(...) E o art. 323 desse Código determina que, nas ações relativas a obrigações a 
serem cumpridas em prestações periódicas, estarão incluídas na condenação as 
prestações que se vencerem no curso da demanda e não forem adimplidas pelo 
devedor. (...) Frisa-se que solução diversa da aqui adotada acarretaria situação 
ilógica e indesejada pela nova sistemática processual vigente, pois acabaria por 
obrigar a propositura de execuções de título extrajudicial distintas para cada débito 
condominial a vencer. Certamente não é essa a ideia que deve prevalecer no 
moderno processo civil. O objetivo é a diminuição de novos processos, e não o 
incentivo ao surgimento de vários outros.25 

 

Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já havia se 

manifestado favoravelmente sobre este assunto quando da edição da Súmula nº 13, publicada 

em 06 de dezembro de 2010 no Diário da Justiça Eletrônico, que já previa: “Na ação de 

cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as 

parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação (Art. 290, do 

C.P.C.)”. 

Recebida a petição inicial, o condômino executado será citado para pagamento do 

débito apontado no processo dentro de 03 (três) dias corridos, conforme prevê o artigo 829 do 

Código de Processo Civil26. Caso o executado não proceda com o pagamento dentro do prazo, 

haverá a penhora de bens, inclusive que já seguem indicados pelo credor na inicial e que 

constarão no mandado de citação27. 

A penhora de bens observará a ordem prevista no artigo 835 do Código de 

Processo Civil28, iniciando-se com penhora de dinheiro. Caso não sejam localizados bens 

passíveis de quitação do débito condominial, poderá ser requerida a penhora do próprio 

imóvel, o que acarretará em avaliação deste bem e futura realização de hasta pública, 

momento em que o imóvel poderá vir a ser leiloado por terceiro29 e o dinheiro eventualmente 

arrecadado será utilizado para quitação das despesas condominiais em atraso, a depender do 

                                                           
25 TJ/SP, Agravo de instrumento nº 2122435-83.2016.8.26.0000, 33ª Câm. Direito Privado, j. 18.07.2016. 
26 Art. 829 CPC: O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 
27 Art. 829, §1º, CPC: § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 
cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 
auto, com intimação do executado. 
28 Art. 835 CPC: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em 
depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do 
Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 
veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e 
aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 
devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e 
de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos – (grifos nossos). 
29 Ressalta-se o instituto existente no Direito Brasileiro denominado Bem de Família que prevê situações em que 
o imóvel se torna impenhorável e, portanto, incapaz de responder por eventuais débitos de seu proprietário. Este 
instituto está previsto na Lei 8.009/90, mas por determinação do artigo 3º, inciso IV, este não se aplica as 
despesas condominiais. 
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edital do certame, observada a ordem de preferência de pagamento de credores prevista em 

lei. 

 

3 RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE PELO PAGAMENTO DAS 

DESPESAS CONDOMINIAIS 

 

O Código Civil em seu artigo 1.345 prevê expressamente que o adquirente 

“responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros 

moratórios”. Resta claro que a lei não fez qualquer distinção ou se preocupou em restringir o 

sentido de “adquirente” neste artigo, estando evidente que está a se falar do arrematante, 

adjudicante, comprador direto, sem qualquer distinção, cabendo a todos eles o dever de arcar 

com o pagamento de taxas condominiais. 

A dúvida que impera é em relação à extensão da obrigação do arrematante do 

leilão judicial para com as despesas condominiais, principalmente para as situações em que o 

edital do certame não deixou clara as informações acerca de débitos de taxa de condomínio, 

IPTU, etc. 

Certo é que, conforme previsto no artigo 886 do Código de Processo Civil, o 

leilão deve ser precedido da publicação do edital contendo todas as informações necessárias 

acerca do objeto do certame, tais como, descrição do bem penhorado, local onde estiver 

situado, dentro outras, mas o mais importante, em se tratando do tema em referência, é a 

“menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem 

leiloados”30. 

A clareza do edital é primordial para demonstrar a partir de quando o arrematante 

será responsável pelo pagamento das despesas da coisa arrematada, quais as pendências 

tributárias do imóvel, quais créditos são preferenciais, qual sua natureza, etc. 

                                                           
30 Art. 886 CPC: O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, 
com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos 
registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições 
de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os 
veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que 
foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo 
se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a 
indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; 
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 
único.  No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última 
cotação. 
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Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça que definem que se não constou 

estas informações no edital do leilão o arrematante não será responsabilizado pelo pagamento 

de taxas condominiais anteriores à arrematação do imóvel, neste sentido: 

 

Recurso Especial. Execução. Praça. Arrematação. Débitos fiscais e condominiais. 
Responsabilidade do arrematante, desde que haja previsão expressa no edital. 
Precedente do STJ. Hipótese ocorrente, na espécie. Dissídio jurisprudencial não 
demonstrado. Recurso Improvido. 
I – Em regra, o preço apurado na arrematação serve ao pagamento do IPTU e de 
taxas pela prestação de serviços incidentes sobre o imóvel (art. 130, parágrafo único, 
do CTN); 
II – Contudo, havendo expressa menção no edital acerca da existência de débitos 
condominiais e tributários incidentes sobre o imóvel arrematado, a 
responsabilidade pelo seu adimplemento transfere-se para o arrematante; 
III – No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, é certo que não houve cotejo 
analítico, bem como não restou demonstrada a perfeita similitude fática entre o 
acórdão impugnado e os paradigmas colacionados; 
IV – Recurso especial improvido31 – (grifo nosso).  

 

Entretanto, ao mesmo passo que se busca proteger o arrematante, exigindo-se 

clareza nas informações do leilão judicial, tem-se que observar a natureza propter rem das 

despesas condominiais, tema já abordado neste artigo, em que as despesas perseguem a coisa 

sem qualquer pessoalidade para com o titular anterior ou posterior da coisa. 

Desta forma, mesmo que não recaia sobre o arrematante a obrigação pessoal de 

pagar as taxas condominiais vencidas antes da hasta pública, este terá que arcar com as 

referidas taxas após a transferência de sua propriedade, dada sua titularidade que se intitulará 

em obrigação real de despesas decorrentes do imóvel. 

Neste sentido segue o Superior Tribunal de Justiça: 

 

Ação de cobrança. Despesas de condomínio. Adquirente. Arrematação. Execução 
extrajudicial. Obrigação propter rem. Lei 4.591/1964. O adquirente de unidade 
condominial, por arrematação, responde perante o condomínio pelas despesas 
condominiais em atraso, mesmo as anteriores à aquisição do imóvel, por 
constituírem-se essas em obrigações propter rem, que acompanham o imóvel. Não 
afasta esta obrigação a regra contida no art. 4º, parágrafo único, da Lei 4.591/196432 
 
Civil. Ação de consignação em pagamento. Despesas de condomínio. Adjudicação. 
Execução extrajudicial. Obrigação propter rem. Lei 7.182/1984. 
I – Os encargos condominiais constituem-se espécie peculiar de ônus real, gravando 
a própria unidade do imóvel, eis que a lei lhe imprime poder de sequela. 
II – Assentada na jurisprudência da Terceira Turma o entendimento no sentido de 
que, ainda na vigência da primitiva redação do parágrafo único do art. 4º da Lei 
4.591/1994, a responsabilidade assumida pelo adquirente de unidade autônoma de 
condomínio não significava ficasse exonerado o primitivo proprietário33 

                                                           
31

 Recurso Especial n° 1.114.111/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma,  j. 28.06.2011 , DJE 01.08.2011. 
32 Recurso Especial n° 286.081/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 12.12.2000. 
33 Recurso Especial n° 7.128-SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJE 16.09.1991. 



59 
I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO 

 

 

Resta patente, portanto, que a previsão de valores de débitos de taxa condominial 

no edital do leilão basta a diferenciar quando o arrematante arcará com tais despesas dada sua 

responsabilidade decorrente de direito real de propriedade e quando terá que arcar com estas 

despesas e será possível traçar uma linha imaginária demonstrando a obrigação do devedor 

primitivo de arcar com estas taxas, momento em que caberá ao arrematante pleitear reembolso 

das taxas pagas por intermédio de ação regressiva contra aquele devedor primitivo34. 

 

3.1 Inclusão do arrematante no polo passivo da ação de cobrança 

 

A sucessão de partes no processo judicial está regulamentada pelo Código de 

Processo Civil em seu artigo 108 e seguintes, devendo ser observadas as regras constantes 

nestes dispositivos para que se viabilize a substituição processual. 

Não há controversas acerca da possibilidade de substituição processual do polo 

passivo de processo em fase de conhecimento, podendo o arrematante ser integrado aos autos 

com a exclusão do devedor primitivo, dada a arrematação ocorrida. 

A controversa impera na possibilidade de substituição dos processos de execução, 

isso porque, para alguns entendedores do direito, há a diferenciação entre responsabilidade 

patrimonial e vinculação de determinada dívida ao imóvel.  

Na primeira hipótese, durante o processo de execução o devedor primitivo 

figurará claramente como responsável patrimonial da dívida, tendo este passado, inclusive, 

por um processo de conhecimento que o possibilitou exercer ampla defesa e contraditório. O 

mesmo não ocorre na segunda hipótese, em que a responsabilização pela dívida se dá única e 

exclusivamente pela recente aquisição de imóvel e, consequentemente, direito real de 

propriedade e dada a natureza propter rem da dívida que o incumbirá de responsabilidades 

por débitos condominiais que o arrematante sequer teve a oportunidade de analisar ou 

questionar nos autos. 

O entendimento atual é de que é inviável a inclusão do arrematante  no polo 

passivo de processo de execução, principalmente porquê o processo possui como objeto de 

litígio a dívida em si – cuja legitimidade para demandar é do devedor primitivo –, e não o 

imóvel, que trará o adquirente como responsável para o processo mesmo sem ter qualquer 

vinculação com as despesas anteriores ao certame vencido. 

                                                           
34

 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. 12ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 
981. 
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Neste sentido: 

 

Muito embora se trate de dívida propter rem, pela qual a unidade autônoma 
responde independentemente da alienação, isso não autoriza que o 
comprador seja, à míngua de manifestação, incluído no polo passivo da demanda, 
ora em fase de execução do título judicial. Não se pode confundir 
responsabilidade patrimonial e, em especial, vinculação de determinada dívida 
a determinado imóvel, que a garante (obrigação propter rem), com substituição 
processual, que pressupõe sejam observadas as regras postas no art. 109 e §§ do 
novo CPC (e, antes, no artigo 42 do CPC/73)35 – (grifo nosso). 

 

No mesmo sentido segue o STJ: 

 

[...] Não há, ademais, como falar em legitimidade do arrematante adquirente, quando 
não houve participação deste no processo de conhecimento, que constituiu o título 
executivo judicial, não se tendo formado, portanto, título executivo contra ele, não 
podendo essa matéria ser intrometida na execução anterior, embora possa ser objeto 
de pretensão, em outro processo, contra o novo proprietário, ou arrematante, 
observado o prazo prescricional. Agravo Regimental improvido.36 

 

Em que pese tal entendimento, muitos doutrinadores 37  defendem que, em 

observância ao quanto previsto no §3º do artigo 109 do Código de Processo Civil, que prevê 

que “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou 

cessionário”, nada mais justo que o arrematante possa ser substituído nos autos do processo 

de execução.  

Neste sentido: 

 

Execução. Título extrajudicial. Despesas condominiais. Obrigação propter rem. Polo 
passivo. Substituição processual. Novo adquirente da unidade condominial. 
Possibilidade. Em se tratando de obrigação propter rem em havendo alteração na 
titularidade do domínio da unidade condominial geradora das despesas cobradas em 
ação de cobrança, na qual houve descumprimento do acordo entabulado pelas partes, 
ora em fase de execução de título judicial, permite-se a sucessão processual 
mesmo porque a nova proprietária é também atingida pela sentença, na forma 
do art. 42, §3º, do Código de Processo Civil [atual art. 109, §3º]38 – (grifo nosso). 

 

3.2 Responsabilidade do arrematante pelo pagamento de condomínio quando o valor da 

unidade é inferior ao valor das despesas condominiais 

 

                                                           
35 Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n° 2115264-41.2017.8.26.0000, 2ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j. 23.08.2017. 
36 Agravo Regimental nos Embargos Recurso Especial n° 835.221/RS, Rel. Min. Sidinei Beneti, Segunda Seção, 
j. 23.02.2011, DJE 10.03.2011. 
37 Sendo um deles Luiz Antonio Scavone Junior, em sua obra Direito Imobiliário, 12ª ed. rev., atual. e ampl., Rio 
de Janeiro: Forense, 2017, p. 981. 
38 Agravo de Instrumento n° 1.152.493-0/0, 31ª Câmara, j. 01.04.2008. 
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Outra situação importante a se analisar é a hipótese da unidade condominial 

possuir valor de arrematação inferior ao valor das despesas condominiais e a responsabilidade 

do arrematante por estas dívidas não pagas com a hasta pública. 

Deve-se lembrar do já apontado artigo 1.345 do Código Civil que traz que “o 

adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios”, impondo esta obrigação de pagamento sem qualquer 

distinção em relação ao adquirente direto ou arrematante. 

O doutrinador João Nascimento Franco entende que “por se tratar de débito 

vinculado ao imóvel, o adquirente responde pelas despesas não pagas pelo alienante, embora 

possa regressivamente voltar-se contra este reclamando o respectivo reembolso, caso a 

escritura de venda tenha estabelecido este direito”.39 

No mesmo sentido segue Luiz Antonio Scavone Junior  “se o imóvel for 

adquirido, arrematado ou adjudicado, ainda que pelo credor hipotecário, o adquirente ou o 

arrematante (ou o adjudicatário) fica obrigado pelas despesas remanescentes”.40 

O Superior Tribunal de Justiça segue no mesmo caminho decidindo casos e 

fundamentando no sentido de que o arrematante fica obrigado pelo pagamento das despesas 

condominiais não quitadas com a arrematação, resguardando-se a este, porém, o direito de 

regresso em face do devedor primitivo. A saber: 

 

Ação de cobrança. Despesas de condomínio. Adquirente. Arrematação. Execução 
extrajudicial. Obrigação propter rem. Lei 4.591/1964. O adquirente de unidade 
condominial, por arrematação, responde perante o condomínio pelas despesas 
condominiais em atraso, mesmo as anteriores à aquisição do imóvel, por 
constituírem-se essas em obrigações propter rem, que acompanham o imóvel. Não 
afasta esta obrigação a regra contida no art. 4º, parágrafo único, da Lei 4.591/196441. 

 

Resta patente a obrigação do arrematante para com os condomínios não quitados 

com o valor de arrematação da unidade condominial devedora. 

 

4 PREFERÊNCIAS DECORRENTES DE DIREITOS REAIS DE GARANTIA: IPTU 

VERSUS DESPESAS CONDOMINIAIS 

 

                                                           
39

 FRANCO, J. N. Condomínio. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999,  p.224. 
40

 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. 12ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 
979. 
41

 Recurso Especial n° 286.081/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJE 12.12.2000. 
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Tão logo o arrematante quite o preço da unidade, o valor será destinado à quitação 

das dívidas decorrentes do imóvel. Havendo concurso de credores o artigo 908 do Código de 

Processo Civil traz que o dinheiro será distribuído conforme a ordem de preferência e, em não 

havendo preferências a receber, observar-se-á a anterioridade de cada penhora. 

A discussão que se enfrenta neste tópico é, notadamente, a ordem de preferência 

para pagamento dos credores, quando temos dois credores indistintamente importantes, cada 

um em sua seara, qual seja: municipalidade e comunidade de condôminos. 

Em um primeiro cenário, temos o artigo 130 do Código Tributário Nacional42 que 

prevê que os créditos tributários, cujo fato gerador seja a propriedade, subrogam-se na pessoa 

do adquirente. Já o dispositivo 18643 do mesmo Código dispõe que o crédito tributário prefere 

a qualquer outro, salvo decorrentes de legislação trabalhista. 

Em um segundo cenário, temos diversos condôminos que se tiverem seu crédito 

preterido em favor da Municipalidade arcarão, mais uma vez, com os débitos do condômino-

devedor e terão a vida condominial inviabilizada, dado o encarecimento da taxa condominial. 

As recentes decisões de nossos Tribunais têm sido proferidas em favor da 

Municipalidade indicando os débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU44 como 

pioneiros na fila de recebimento, preterido somente para os créditos trabalhistas, mas 

deixando as despesas condominiais em terceiro plano.  

Notadamente: 

 

Processual civil. Ação de cobrança de cotas condominiais. Execução. Concurso 
singular de credores. Preferência do crédito tributário em face do crédito 
condominial. Crédito com preferência legal. Execução em curso e penhora anterior 
sobre o mesmo imóvel. Desnecessidade. Inteligência do art. 711 do CPC. 1. No 
concurso singular de credores, o crédito tributário prefere a qualquer outro, 
ressalvados aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
2. O credor com título de preferência legal pode participar do concurso previsto no 
art. 711 do CPC para resguardar o seu direito de preferência, mesmo que não tenha 
promovido a execução do seu crédito. Nessa hipótese, reconhecida a preferência do 
crédito, o levantamento do valor fica condicionado á posterior ajuizamento de 
execução. 3. Negado provimento ao recurso especial.45 

                                                           
42 Art. 130 CTN: Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 
a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 
prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 
43  Art. 186: O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua 
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
44  Este Imposto incide sobre a propriedade predial e territorial urbana e é arrecadado pelo Município de 
localização de imóvel. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, 
conforme previsto no artigo 32 do Código Tributário Nacional.  
45  Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Recurso Especial n° 1.219.219, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
17.11.2011. 
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Neste ponto, tem-se que lembrar que a taxa condominial é o simples rateio de 

despesas ordinárias e extraordinárias entre todos os condôminos, sendo que sempre que um 

condômino deixa de quitar sua quota parte, os demais terão que arcar para com a fração 

daquele, senão o condomínio não subsistirá. Da mesma forma que, caso muitos condôminos 

passem a não quitar sua quota parte das despesas os demais condôminos não suportarão arcar 

com a inadimplência e o empreendimento falecerá em dívidas. 

Decidir a favor da preferência de recebimento dos créditos tributários em 

detrimento das despesas condominiais trará grandes prejuízos aos condôminos, que são a 

maioria de residências nos diversos Municípios, e desestimulará a convivência em 

empreendimentos. Isso sem pensar na desvalorização que estes condomínios terão já que seu 

caixa financeiro restará defasado. 

 

5 POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO 

 

A alienação fiduciária é um instituto do direito prevista na Lei nº 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário. Possui como 

procedimentalidade principal o fato de o devedor (ou devedor fiduciante) transmitir a 

propriedade imobiliária do bem ao credor (ou credor fiduciário) que figurará como se 

proprietário fosse até o devedor quitar em sua integralidade a dívida constituída. A 

propriedade do credor fiduciário é, portanto, resolúvel, já que se extingue com o pagamento 

da dívida, conforme prevê o artigo 25 desta Lei46. 

O artigo 27, §8º, do cito Diploma, dispõe que “responde o fiduciante pelo 

pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que 

recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o 

fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. 

Neste primeiro momento, percebe-se que a responsabilidade pelo pagamento das 

despesas condominiais é do devedor fiduciante, que é o detentor da posse direta do imóvel, 

respondendo o credor fiduciário em segundo plano e na eventualidade de consolidação de 

propriedade e, somente, após sua imissão na posse do imóvel. 

                                                           
46 Art. 25: Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade 
fiduciária do imóvel. 
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O que não se sabia era se o credor fiduciário responderia com a imissão na posse 

direta ou indireta do bem. Mas para resolver este impasse, tem-se o artigo 1.368-B do Código 

Civil47 que prevê expressamente que o credor fiduciário é responsável a partir da sua imissão 

na posse direta do bem. 

Entende-se que este regramento entre credor e devedor constitui, tão e somente, 

negócio jurídico pactuado inter partes, ou seja, não atinge os demais condôminos. Desta 

forma, salvo a hipótese em que há efetivamente a consolidação da propriedade em favor do 

credor fiduciário, a dissolução de propriedade entre credor e devedor não prevalece perante 

terceiros, sendo o devedor fiduciante reconhecido como único responsável pelo pagamento de 

despesas condominiais. 

O instituto de alienação fiduciária não possui o condão de se sobrepor a obrigação 

de pagamento de despesas condominiais e à sua natureza propter rem. 

Ressalta-se que, em que pese este fenômeno de divisão de propriedade na 

alienação fiduciária, o devedor fiduciante permanece com a possibilidade de ter seu direito 

real de aquisição de domínio penhorado. Neste sentido segue o doutrinador Chalhub: 

 

[...] se a execução for dirigida contra o devedor fiduciante, o objeto da penhora será 
seu direito real de aquisição do domínio, isto é, o objeto da penhora será seu direito 
real de aquisição de domínio, isto é, o direito que tem o devedor fiduciante de ser 
investido na propriedade plena do bem ao concluir o pagamento da dívida que o 
onera. Assim, cogitando-se de penhorar os direitos do devedor fiduciante, o objeto 
da penhora não será a propriedade, que ele ainda não tem, mas tão somente os 
direitos aquisitivos.48 

 

Evidente está que o legislador visa sempre proteger a unidade condominial, seja 

permitindo a penhora do bem imóvel, seja permitindo a penhora de direitos aquisitivos. Mas, 

certo é que o condomínio edilício sempre terá alguém para acionar, seja pautado em 

propriedade plena, seja pautado em propriedade resolúvel. 

 

CONCLUSÃO 

 

                                                           
47 Art. 1.368-B CC: A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição 
ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único.  O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno 
do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra 
forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos 
sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, 
incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. 
48  CHALHUB, M. N. Alienação fiduciária, Incorporação Imobiliária e Mercado de Capitais, Estudos e 

Pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 9. 
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Diante das novidades abordadas, pode-se concluir que o legislador visou proteger 

e, pode-se dizer que dar mais valor, ao condomínio edilício. 

Esta modalidade de moradia, condomínio vertical, continua crescendo a cada dia 

que passa em nossa sociedade, estimulando mais e mais construções. Tornar a vida em 

sociedade dentro destes condomínios mais satisfatória, justa e ágil é primordial. E pode-se 

entender que, com estas pequenas alterações no Código de Processo Civil, as providências 

perante os denominados inadimplentes serão mais efetivas. 

Remediar a sensação de que a inadimplência condominial “vale a pena”, dado o 

baixo percentual de cobrança de multa e juros – 2% de multa e 1% de juros ao mês – é 

essencial, pois trará aos condôminos adimplentes o poder de adotar medidas mais rápidas e 

efetivas perante estes inadimplentes. 

Tornar a despesa condominial título executivo extrajudicial trouxe celeridade a 

ação de cobrança que irá viabilizar a atuação rigorosa em face de inadimplentes. A agilidade 

nas possíveis adoções de penhora são um diferencial que o condomínio edilício necessitava.  

Que continue a luta pela desburocratização dos procedimentos envolvendo 

condomínios, seja por via judicial, seja por vias administrativas, a fim de que a evolução 

condominial seja completa em todas as searas. 
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Resumo: O presente artigo traz um breve estudo do direito real de laje, no qual será abordado 

algumas de suas principais características como por exemplo sua previsão no ordenamento 

jurídico, natureza, forma de constituição, exercício, transmissibilidade e extinção, os quais 

foram objeto de discussão no I Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário, realizado na 

Escola Paulista de Direito, em São Paulo-SP, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2017. Em 

síntese o direito real de laje nasceu diante da necessidade de regulamentação do 

aglomeramento urbano que se formou nos grandes centros urbanos, com a busca de moradia 

principalmente entre a população de baixa renda. Diante de tal situação, e em busca de um 

instrumento que viabiliza-se a regularização desses aglomerados urbanos, de forma a garantir 

o direito de propriedade aos seus titulares, foi criada primeiramente a Medida Provisória 759, 

posteriormente convertida na Lei nº 13.465/2017, a qual inseriu a laje no rol dos direitos reais 

previsto no artigo 1.225 do Novo Código Civil, disciplinando-se o direito real de laje nos 

artigos 1.510-A a 1.510-E do citado dispositivo. 

Palavras-chave: laje; regularização; direito real; direito próprio; moradia. 

 

Abstract: This article presents a brief study of the real right of slab, in which some of its 

main characteristics will be approached, for example its prediction in the juridical order, 

nature, form of constitution, exercise, transmissibility and extinction, which were object of 

discussion at the First Brazilian Congress of Real Estate Law, held at the Paulista School of 

Law, in São Paulo-SP, on October 19, 20 and 21, 2017. In summary, the real right of slab was 

born in the face of the need to regulate the urban agglomeration which was formed in large 

urban centers, with the search for housing mainly among the low-income population. Faced 

                                                           
1 Graduada em Direito pela União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo - UNIESP. Pós-
graduada em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-graduanda em Direito Imobiliário 
pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
2 Graduada em Direito pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). Pós-graduanda em Direito Imobiliário 
pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
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with such a situation, and in search of an instrument that makes possible the regularization of 

these urban agglomerations, in order to guarantee the right of ownership to its holders, was 

first created the Provisional Measure 759, later converted into Law 13,465 / 2017, which 

inserted the slab in the list of rights in rem provided for in article 1,225 of the New Civil 

Code, disciplining the real right of slab in articles 1,510-A to 1,510-E of said device. 

Keywords: slab; regularization; real right; own right; home. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento desordenado das cidades e dos grandes centros urbanos, levou 

considerável parcela da camada da população de baixa renda3 a buscar moradia em pequenos 

espaços de terreno, nos quais foram sendo edificadas construções sobrepostas e amontoadas, 

gerando uma verdadeira aglomeração urbana. Esses aglomerados são encontrados 

principalmente em comunidades, popularmente chamados de favelas
4. Com a falta de 

regulamentação e negligência o poder público para com as comunidades, ocorreu a criação de 

um poder de governo paralelo dentro das comunidades, o qual inclusive controla o comércio 

sx4dessas edificações e de duas sobreposições, as quais passaram a ser chamadas de lajes
5, ou 

seja, apesar da não regulamentação dessas edificações, a construção, habitação e 

comercialização já fazem parte da realidade da sociedade brasileira, conforme elucida Claudia 
                                                           
3 Conforme a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social - SEDESTMIDH, são consideradas famílias de 
baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo (R$ 
468,50) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 2.811,00). Disponível em: 
<http://www.sedest.df.gov.br/component/k2/item/3185-o-que-%C3%A9-o-cadastro-%C3%BAnico.html>. 
Acesso em: 05 de nov. 2017. 
4 Favela é a denominação popular dada aos aglomerados subnormais. O IBGE define os aglomerados 
subnormais como um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) 
carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, 
terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou 
densa. A identificação dos aglomerados subnormais é feita com base nos seguintes critérios: a) Ocupação ilegal 
da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em 
período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e b) Possuir pelo menos 
uma das seguintes características: i) urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação 
estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por 
órgãos públicos; ou ii) precariedade de serviços públicos essenciais, tais quais energia elétrica, coleta de lixo e 
redes de água e esgoto. Um aglomerado subnormal consiste em linhas gerais em uma área ocupada 
irregularmente por certo número de domicílios, caracterizada, em diversos graus, por limitada oferta de serviços 
urbanos e irregularidade no padrão urbanístico. IBGE. Censo demográfico: 2010: aglomerados subnormais: 
informações territoriais. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=7552>. Acesso em: 05 nov. 2017. 
5 “Segundo o AURELIO, “laje”, substantivo feminino, significa "1. Pedra de superfície plana ger. Quadrada ou 
retangular; lousa: 'eu fazia a volta dentro do pátio revestido de lajes' (Osmã Lins, Nove, Novena, p. 156).2. 
Constr. Obra contínua de concreto armado, a qual constitui sobrado, teto de um compartimento, ou piso. [F. 
Paral.: laja e lájea. Var.: lajem. Dim. Irreg.: lajota.]”. STOLZE, P. Direito Real de Laje: Primeiras impressões. 
Disponível em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/417476632/direito-real-de-laje-primeiras-
impressoes>. Acesso em 05 nov. 2017. 
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Franco Correia: 

 

[...] estudos empíricos sobre a favela de Rio das pedras entre a Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, no Rio de janeiro, onde encontram-se edifícios de até 10 andares 
construídos mediante venda e compra de lajes; a possibilidade de venda de lajes 
antes mesmo de serem edificadas; e mostra como opera na favela até mesmo um 
sistema cartorário informal, com uma associação de moradores que detinha os 
registros dos nomes e endereços das “propriedades” na favela, socialmente 
legitimada.6 

 

O uso das lajes e principalmente as relações jurídicas envolvendo o uso destas 

lajes, ganhou uma espécie de ordenamento parestatal à margem do direito, o que levou o 

legislador a não mais fechar os olhos para essa realidade. 

O direito é intrinsecamente ligado a sociedade e dela não pode ser apartado7, de 

sorte que o direto surge do fato socialmente relevante, por tal razão, diante da fática realidade 

social que envolve o uso das lajes e da necessidade de se assegurar direitos aos seus titulares, 

o legislador foi compelido a agir e, na busca por um instrumento que permitisse a 

regularização dessas edificações, fundada na necessidade social, surge primeiramente a 

Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, a qual posteriormente foi convertida 

na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que, dentre outras matérias, institucionalizou o 

direito real de laje. 

À luz do princípio da tipicidade, os direitos reais somente podem ser criados, 

modificados ou extintos por lei, uma vez que, entre suas características8, destaca-se a 

                                                           
6 CORREIA, C. F. apud WEINGARTEN, M.; CYMBALISTA, R. Direito de Laje: Desafios. Revista Síntese – 
Direito Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 52. 
7 “[...] O direito, por sua vez, não tem existência por si só. Ele existe no meio social e em função da sociedade. O 
indivíduo isolado não carece de direito. Desta forma, ele modifica a sociedade no sentido de impor condutas e 
comportamentos, mas também é influenciado por ela, através da cultura, dos usos e costumes e pela evolução 
temporal” (FORTES, W. M. F. Sociedade, direito e controle social. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8675>. Acesso em: 07 nov. 2017). 
8 Conforme elenca ALVIM, A. apud STOLZE, P., os direitos reais tem com características inerentes “a) 
legalidade ou tipicidade – os direitos reais somente existem se a respectiva figura estiver prevista em lei (art. 
1.225 do CC-02); b) taxatividade –  a enumeração legal dos direitos reais é taxativa (numerus clausus), ou seja, 
não admite ampliação pela simples vontade das partes; c) publicidade – primordialmente para os bens imóveis, 
por se submeterem a um sistema formal de registro, que lhes imprime essa característica; d) eficácia erga omnes 
— os direitos reais são oponíveis a todas as pessoas, indistintamente. Consoante vimos acima, essa característica 
não impede, em uma perspectiva mais imediata, o reconhecimento da relação jurídica real entre um homem e 
uma coisa. Ressalte-se, outrossim, que essa eficácia erga omnes deve ser entendida com ressalva, apenas no 
aspecto de sua oponibilidade, uma vez que o exercício do direito real – até mesmo o de propriedade, mais 
abrangente de todos — deverá ser sempre condicionado (relativizado) pela ordem jurídica positiva e pelo 
interesse social, uma vez que não vivemos mais a era da ditadura dos direitos; e) inerência ou aderência – o 
direito real adere à coisa, acompanhando-a em todas as suas mutações. Essa característica é nítida nos direitos 
reais em garantia (penhor, anticrese, hipoteca), uma vez que o credor (pignoratício, anticrético, hipotecário), 
gozando de um direito real vinculado (aderido) à coisa, prefere outros credores desprovidos dessa prerrogativa; 
f) sequela – como consequência da característica anterior, o titular de um direito real poderá perseguir a coisa 
afetada, para buscá-la onde se encontre, e em mãos de quem quer que seja. É aspecto privativo dos direitos reais, 
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legalidade, diferentemente dos direitos pessoais ou obrigacionais, os quais podem derivar, 

direta e exclusivamente, da manifestação de vontade das partes. Assim, a inclusão do inciso 

XIII ao artigo 1225 do Código Civil, pela Lei ora em destaque, incluiu ao rol dos direitos 

reais a laje, sendo este direito disciplinado atualmente pelos artigos 1.510‐A a 1.510‐E do 

Código Civil. 

O direito real de laje também encontra-se disciplinado pelo §9º do artigo 1769 da 

Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, o qual estabelece que 

“a instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no 

registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas 

matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca”. 

 

1 O DIREITO A PROPRIEDADE EM FACE DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe como direito e garantia fundamental o 

direito à propriedade, determinando que a propriedade deverá atender a sua função social10, o 

que ocasionou uma releitura do papel do Estado na sociedade, intensificando o entendimento 

da necessidade da garantia do direito fundamental à moradia, diante de uma visão 

democrática e funcionalizada do direito de propriedade, não havendo mais lugar para um 

direito de propriedade absoluto e sagrado, tampouco individualista e de gozo irrestrito, de tal 

modo que a ideia de propriedade-direito deu espaço para a propriedade-função. 

Nesse sentido a defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Patrícia 

Fonseca Carlos Magno de Oliveira, à luz do entendimento de Pietro Perlingieri, elucida: 

 

[...] em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e o pleno 
desenvolvimento da pessoa, tal qual o brasileiro, o conteúdo da função social 
assume um papel de tipo promocional, no sentido de que a disciplina das formas de 
propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para 
promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isso não se realiza 
somente finalizando a disciplina dos limites à função social. Esta deve ser entendida 
não como uma intervenção “em ódio” à propriedade privada, mas torna-se “a própria 
razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um determinado sujeito”, um 
critério de ação para o legislador e um critério e individualização da normativa a ser 

                                                                                                                                                                                     

não tendo o direito de sequela o titular de direitos pessoais ou obrigacionais" (STOLZE, P. Direito Real de Laje: 
Primeiras impressões. Disponível em: < https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/417476632/direito-real-de-
laje-primeiras-impressoes>. Acesso em 05 nov. 2017). 
9 Acrescido pela Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 
10 Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos. Art. 5º [...] XXII – é garantido o direito de propriedade; XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social. 
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aplicada pelo intérprete chamado a avaliar as situações conexas à realização de atos 
e de atividades do titular.11 

 

A função social da propriedade nada mais é que a reação do ordenamento jurídico 

em face dos desperdícios da potencialidade da coisa, da propriedade ou dos imóveis 

propriamente ditos, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas, sejam elas 

materiais ou pessoais, devendo os direitos patrimoniais se adequarem à nova realidade social, 

protegendo-se, sempre, a pessoa sobre qualquer coisa, bem ou valor.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é a base do princípio da função social 

da propriedade, tendo em vista a sua profunda ligação como o direito humano de moradia e 

outros direitos fundamentais. Nesse diapasão, o direito à moradia assegurado pela 

Constituição Federal12, torna-se um dos alicerces básicos necessários para garantia do 

princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a contribuir com a erradicação da pobreza 

e a marginalização, bem como com a redução da desigualdade social.  

Nesse contexto e diante do dever do Estado de garantir a proteção das garantias 

fundamentais a toda a sociedade, a inclusão da laje como direito real deve ser vista como a 

tentativa do ordenamento jurídico de criar uma ferramenta que possibilite ao Estado assegurar 

a função social da propriedade diante de uma realidade social casuística gerada pelo 

crescimento populacional desordenado, de forma a promover a regularização de inúmeras 

moradias utilizadas pela população de baixa renda, incorporando esses núcleos urbanos 

informais ao ordenamento territorial urbano regular, assegurando a seus titulares o direito real 

de propriedade. 

 

2 NATUREZA 

 

O direito real de laje por ser matéria nova de discussão entre os estudiosos e 

doutrinadores do direito, tem gerado inúmeras divergências em relação à sua natureza, 

destacando-se, atualmente, duas correntes distintas.  

                                                           
11 OLIVEIRA, P. F. C. M. Direito de Laje: uma Análise Civil-Constitucional do Direito de Superfície em 

Segundo Grau. Revista Síntese – Direito Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 23.  
12 Artigo 6º da Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 26, de 14 de 
fevereiro de 2000: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” – (grifo nosso) 
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A primeira corrente considera que o direito de laje não constitui um direito real 

novo, mas tratando-se apenas de uma modalidade de direito de superfície13, representando um 

direito sobre coisa alheia, “em que pese a doutrina majoritária entender que nosso direito, 

tradicionalmente não admite propriedades distintas superpostas sem a propriedade indivisa de 

fração ideal do solo por parte de todos os proprietários distintos [...]14”. Observa-se que no 

direito de superfície o proprietário urbano concede a terceiro o direito de superfície do seu 

terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública, a qual deverá 

ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente15. Ademais, esse direito abrange 

o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma 

estabelecida no contrato16. Nesse sentido observa Roberto Paulino de Albuquerque Júnior 

apud Juiz de Direito Pablo Stolze: 

 

O que caracteriza o direito de superfície e distingue o seu tipo dos demais direitos 
reais é a possibilidade de constituir um direito tendo por objeto construção ou 
plantação, separadamente do direito de propriedade sobre o solo. Em sentido mais 
técnico, há superfície quando se suspende os efeitos da acessão sobre uma 
construção ou plantação a ser realizada ou já existente. O implante que, por força da 
acessão, seria incorporado ao solo, passa a ser objeto de um direito real autônomo, o 
direito real de superfície. Vê-se que, a partir dessa definição de direito de superfície, 
sequer seria necessário prever expressamente a possibilidade de sua constituição 
para a construção no espaço aéreo ou para o destacamento de pavimentos superiores 
já construídos. Da mesma forma, é desnecessária a menção expressa à possibilidade 
de superfície constituída sobre construções no subsolo. Se é possível construir no 
espaço aéreo ou no subsolo e essas construções sofrem, de ordinário, os efeitos da 
acessão, pode-se tê-las como objeto do direito real de superfície. Do próprio tipo da 
superfície deriva a possibilidade de sobrelevação, portanto. [...] Se o que se queria 
era ressaltar a possibilidade do direito de superfície por sobrelevação, bastava para 
tanto inserir um artigo no título V do livro do direito das coisas. Para acrescentar à 
disciplina do direito de superfície a possibilidade de abertura de matrícula separada 
para a propriedade superficiária e a desnecessidade de atribuição de fração ideal do 
terreno, outros dois artigos bastariam.17 

 

Em contraponto, a segunda corrente defende que tanto o direito de superfície 

quanto o direito real de laje são institutos jurídicos distintos e que, portanto, não se 

confundem, considerando-se este um novo direito real sobre coisa própria, uma vez que no 

exercício do direito de laje a pessoa se torna proprietária de unidade autônoma dotada de 
                                                           
13 Disciplinado pelos artigos 1.369 a 1.377 do Código Civil, e artigos 21 a 24 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 
2001 – Estatuto da Cidade. 
14 OLIVEIRA, P. F. C. M. Direito de Laje: uma Análise Civil-Constitucional do Direito de Superfície em 

Segundo Grau. Revista Síntese – Direito Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 38. 
15 Artigo 21 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
16 DERBLY, R. J. P. Direito de Superfície. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3588>. Acesso em: 26 out. 2017. 
17 ALBUQUERQUE JÚNIOR, R. P. apud STOLZE, P. Direito Real de Laje: Primeiras impressões. Disponível 
em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/417476632/direito-real-de-laje-primeiras-impressoes>. Acesso 
em 05 nov. 2017. 
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autonomia registral, não havendo que se falar em direito real sobre coisa alheia, tendo em 

vista que uma vez constituído a laje torna-se propriedade exclusiva, ou seja, uma unidade 

autônoma, não podendo assim ser considerada mero direito de fruição ou gozo, como é o caso 

do usufruto, do uso, da habitação e da servidão. Nesse sentido enfatiza o Dr. Carlos Eduardo 

Elias de Oliveira: 

 

[...] o Direito de Laje é um Direito Real de Propriedade e faculta ao seu titular todos 
os poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor), conforme art. 1.510-A, § 
3º, do Código Civil. Ele terá, inclusive, uma matrícula própria no Registro de 
Imóveis, pois, conforme o princípio registral da unitariedade ou unicidade matricial, 
a cada imóvel deve corresponder apenas uma matrícula. Se o Direito Real de Laje 
fosse um direito real sobre coisa alheia, ele – por esse princípio registral – não 
poderia gerar uma matrícula própria18 – (grifo nosso). 

 

Os titulares do direito de laje poderão usar, gozar e dispor da laje, contudo, a lei é 

omissa em relação ao direito de reivindicar, intrínseco aos direitos reais conforme previsto no 

artigo 1.228 do Código Civil de 2002, de forma que, apesar da omissão, a interpretação mais 

assertiva é a extensão todas as prerrogativas inerentes aos direitos reais ao titular do direito 

real de laje. 

Salienta-se ainda que o direto real de laje não gera, nem se confunde, com o 

condomínio convencional ou edilício, uma vez que no condomínio há partes de propriedade 

comum e atribuição de fração ideal de terreno para cada unidade autônoma, o que não ocorre 

na laje19. Não se pode confundir o direito real de laje com propriedade em condomínio, uma 

vez que a laje trata-se de uma propriedade exclusiva que não compartilha fração ideal de 

terreno com a construção-base, tão pouco fração ideal sobre a área construída da própria 

construção-base. 

Cumpre observar que tais características do direito real de laje estão longe de ter 

posicionamento unânime, de forma que a matéria ainda será objeto de inúmeros 

questionamentos e posicionamentos. 

 

3 CARACTERÍSTICAS 

 

A lei define a laje como sendo uma unidade autônoma distinta, contudo há 

                                                           
18 OLIVEIRA, C. E. E. O que é o direito real de laje à luz da lei nº 13.465/2017? (parte 1). Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2017-set-18/direito-civil-atual-direito-real-laje-luz-lei-134652017-parte>. Acesso 
em: 31 out. 2017. 
19 Artigo 1.510‐A, §4º do Código Civil de 2002. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de 
fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. 
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evidente lacuna em relação às características que a tornam distinta da construção-base, de 

modo que a interpretação mais adequada à luz da situação fática das construções existentes da 

realidade social em que a lei nasceu seria um formalismo exacerbado exigir que a laje e a 

construção-base tenham acessos independentes, do contrário seria anular ou inviabilizar por 

completo o direito real de laje, assim, para constituição do direito real de laje basta apenas que 

esse acesso seja separado da construção-base, ainda que, compartilhem o mesmo acesso. 

A laje e a construção-base não compartilham área comum em relação à área 

construída ou fração sobre o terreno, de forma que sua constituição não implica em atribuição 

de fração ideal de terreno para cada unidade, distinguindo-se assim do condomínio edilício.  

O direito real de laje contempla o sobressolo ou o subsolo de terrenos públicos ou 

privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-

base. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um 

sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção-

base e das demais lajes, sendo possível inclusive a constituição do direito de laje de 

dois pavimentos (dúplex) sobre a construção-base, exigindo-se que ambas tenham o mesmo 

titular, sempre respeitadas as normas e diretrizes edilícias e urbanísticas vigentes.  

O titular da laje deverá arcar com os encargos tributários correspondentes à sua 

unidade autônoma20, os quais no entender de Marco Antônio de Oliveira Camargo dependerão 

de prévia regulamentação por parte dos Municípios e do Distrito Federal: 

 

[...] o valor das taxas de iluminação, limpeza e conservação da via pública é fixado 
para os imóveis em razão diretamente proporcional à sua testada ou quantidade de 
metros lineares com frente para a via pública. Certamente a correta dimensão da área 
linear de acesso para a via pública será parâmetro mínimo para a cobrança das taxas 
referidas que serão de responsabilidade do proprietário horizontal de laje sobreposta, 
pois o titular do direito necessariamente deverá responder pelos encargos e tributos 
incidentes sobre a sua unidade imobiliária (cf. art. 1.510-A, §4º). Entretanto, 
possível e mesmo recomendável seria a criação de uma fórmula diferente para a 
fixação de tais valores, em que se levasse em consideração a proporção entre as 
diferentes áreas úteis construídas entre o imóvel sotoposto e a laje a ele sobreposta.21 

 

O direito real de laje também poderá ser constituído por meio da cisão de uma 

construção, ou seja, poderá ser concedido em relação 

                                                           
20 §2º do artigo 1.510-A.  O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem 
sobre a sua unidade. 
21 CAMARGO, M. A. O. Direito de Laje. Explicando para Quem Quer Entender. Revista Síntese – Direito 
Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 63. 
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à parte superior de uma edificação já existente, uma vez que não há impedimento expresso na 

lei. 

Contudo, não é possível o exercício do direito de laje para negócios imobiliários 

como a incorporação, uma vez que a lei não prevê tal possibilidade. Observa-se que visando 

uma maior segurança jurídica ao adquirente de futuras unidades imobiliária, os 

empreendimentos imobiliários deverão respeitar a legislação específica, ou seja, a Lei nº 

4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações imobiliárias, pela qual é atribuído a incorporadora deveres e obrigações, 

inclusive sanções penais no descumprimento dos preceitos legais ali elencados.  

 

4 CONSTITUIÇÃO 

 

O direito real de laje é um negócio jurídico inter vivos
22, o qual deverá ser 

devidamente constituído e formalizado por meio de escritura pública (observado o disposto no 

artigo 108 do Código Civil23); ou, causa mortis
24, quando se tratar de um legado constituído 

por testamento. Em ambos os casos o instrumento de constituição do direito real de laje 

deverá ser levado a registro no Oficial de Registro de Imóveis competente, de modo que os 

contratos particulares ou públicos não levados a registrado no Registro competente 

geram apenas direitos pessoais entre as partes contratantes, não constituindo direito real. 

Observa-se que somente o proprietário, com título aquisitivo registrado na matrícula do 

imóvel, poderá conceder o direito real de laje.  

A constituição do direito real de laje sobre terrenos públicos no entender de 

Marcelo Weingarten e Renato Cymbalista será uma problemática de difícil resolução: 

 

O caso mais difícil é também um dos mais recorrentes: lajes vendidas em 
construções feitas em terrenos públicos. O registro dessas construções pode se dar 
por instrumentos como a concessão especial de uso para fins de moradia, mas quem 
outorga esse título é o Estado, o morador é, na prática, um concessionário, e, como 
tal, é muito problemática a ideia de que ele possa vender uma laje de uma concessão, 
como se fosse sua. Esse procedimento acontece muito frequentemente na prática, 
mas é difícil imaginar que o Estado possa chancela-lo.25 

                                                           
22 Negócio jurídico inter vivos produz seus efeitos desde logo, de modo que seus efeitos serão produzidos 
durante a vida dos emitentes da vontade, por exemplo, contrato de compra e venda. 
23 Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos 
que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 
a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
24 Negócio jurídico causa mortis tem como pressuposto para a produção de seus efeitos jurídicos a morte do 
emitente da vontade, por exemplo, testamento. 
25 WEINGARTEN, M.; CYMBALISTA, R. Direito de Laje: Desafios. Revista Síntese – Direito Imobiliário, São 
Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 53. 
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 O reconhecimento do direito real de laje possibilita sua aquisição não apenas por 

meio de escritura pública ou testamento, mas também por meio das modalidades de 

usucapião, observados os requisitos legais da prescrição aquisitiva26. Nesse sentido o 

Desembargador Francisco Eduardo Loureiro aponta: 

 

[...] aquisição pode ocorrer mediante usucapião, em diversas modalidades: 
extraordinária, ordinária, especial urbana, ou mesmo entre ex-cônjuges ou 
companheiros. Apenas as modalidades de usucapião especial rural e coletiva são 
incompatíveis com o novo instituto. Os requisitos de cada modalidade se encontram 
nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil. A usucapião pode ter por objeto a 
propriedade ou outros direitos reais. Logo, nada impede que o titular de posse 
prolongada e qualificada sobre a construção erigida sobre laje alheia possa requerer 
a usucapião somente da unidade que ocupa, sem abranger a acessão abaixo, nem o 
terreno onde se assenta. O problema pode surgir se o concedente, titular de direitos 
sobre o terreno, não tiver o domínio formal do imóvel. Embora singular, pode ser 
declarada a usucapião e descerrada a matrícula, levando em conta a natureza 
originária da aquisição, com descrição da construção e mera menção ao terreno onde 
está erigida. Nada impede, também, a usucapião administrativa, desde que com a 
concordância do titular dominial do terreno e confrontantes.27 

 

Da mesma forma: 

 

[....] a aquisição pode ocorrer mediante sentença judicial, especialmente útil nas 
ações de família. Tome-se como exemplo partilha judicial em divórcio, na qual, 
diante da impossibilidade da divisão, ou inconveniência da venda, determine o juiz 
que o primeiro piso seja atribuído a um dos cônjuges e o segundo piso ao outro, 
mediante realização de obras que permitam acessos independentes.28 

  

Seguindo essa linha de pensamento o Dr. Pablo Stolze apud Juiz Federal e 

Professor Salomão Viana faz observações relevantes no que tange aos reflexos do direito de 

laje no Direito de Família:  

 

[...] interessante serão os reflexos do novo regramento no Direito de Família, na 
medida em que não é incomum o titular da construção original ceder a unidade 
sobrelevada a um parente, que passa a exercer direito sobre a unidade autônoma. 
Dependendo da circunstância, poderá, até mesmo, operar-se a aquisição do direito 
real de laje por usucapião, observados os requisitos legais da prescrição aquisitiva. E 
mesmo que a cessão seja gratuita, a título de comodato, se o cessionário passa a se 
comportar como titular exclusivo da laje, alterando o seu "animus" e a própria 
natureza da posse precária até então exercida, poderá, em nosso sentir, consolidar o 
seu direto sobre a construção sobrelevada (direito real de laje), mediante usucapião, 
contando-se o prazo de prescrição a partir do momento em que deixa de se 
comportar como simples comodatário, por aplicação da regra da "interversio 

                                                           
26 Artigo 1.238 e seguintes do Código Civil de 2002. 
27 LOUREIRO, F. E. Direito de Superfície e Laje. Informativo Jurídico Especializado - ARISPJUS. Disponível 
em: <http://iregistradores.org.br/direito-de-laje-e-superficie/>. Acesso em: 31 out. 2017. 
28 LOUREIRO, F. E. loc. cit.  
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possessionis".29 
 

Nesse contexto, recentemente no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, 

houve o julgamento simultâneo de duas ações de usucapião (Acórdão nº 0071376-

44.2013.8.17.0001, prolatado nas Ações de Usucapião nº 0027691-84.2013.8.17.0001, e nº 

0071376-44.2013.8.17.0001)30, onde foi declarada a prescrição aquisitiva em relação a parte 

térrea da construção a um dos autores, e concomitantemente foi reconhecido o direito de laje 

da parte superior da construção ao outro, com fundamento no artigo 1.510-A do Código Civil 

de 2002. 

Marco Antônio de Oliveira Camargo assevera que “o cadastramento e a 

obediência aos requisitos urbanísticos também serão elementos fundamentais, devendo o 

Poder Público manifestar-se no procedimento”31, concluindo que:  

 

[...] diante da particularidade do direito de laje sobreposta, a autorização da 
municipalidade parece ser necessária e de realização obrigatória, ainda antes da 
conclusão formal do direito junto ao registro de imóveis, pois é do Município a 
competência para regulamentar o uso da propriedade territorial urbana, sendo 
possível a existência de eventual proibição expressa de constituição desse tipo de 
direito real sobre imóvel, com fundamento no interesse da preservação de um menor 
adensamento do uso do solo urbano.32 

 

Observados todos os requisitos legais para a concessão do direito real de laje, o 

Registro de Imóveis procederá à abertura de uma matrícula33 própria para a laje e realizará a 

averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes anteriores, com 

remissão recíproca34.  

 

                                                           
29 STOLZE, P. apud VIANA, S. Direito Real de Laje - Finalmente, a Lei! Disponível em: 
<https://salomaoviana.jusbrasil.com.br/artigos/478132365/direito-real-de-laje-finalmente-a-lei>. Acesso em 05 
nov. 2017. 
30 Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Acórdão nº 0071376-44.2013.8.17.0001 (prolatado nas Ações 
de Usucapião nº 0027691-84.2013.8.17.0001, e nº 0071376-44.2013.8.17.0001, reunidas por força de conexão). 
Localidade: Recife. Data de Julgamento: 14/07/2017. Relator: Rafael de Menezes. 
31 CAMARGO, M. A. O. Direito de Laje. Explicando para Quem Quer Entender. Revista Síntese – Direito 
Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 63. 
32 Ibidem, p. 67. 
33 A matrícula é regulada nos artigos 224 a 233 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, nesse ponto destacam-se os dois primeiros dispositivos:  
Artigo 224. Todo imóvel objeto de título apresentado em cartório para registro, deve estar matriculado no livro 
n. 2 de Registro Geral, obedecidas as normas estabelecidas no artigo 173.  
Artigo 225. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência da presente Lei, 
mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior no mesmo mencionado, 
preenchidos os requisitos do artigo 227. 
34 Artigo 176, §9º da Lei nº 6.015/73. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma 
matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e 
nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. 
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Contudo será necessária análise de cada caso isoladamente, uma vez que para 

constituição do direito real de laje é imprescindível que as construções sejam regulares, 

devidamente aprovadas pela prefeitura e pelos órgãos públicos competentes, devendo 

inclusive possuir alvará de edificação e habita-se regulares, sendo exigido ainda, quando se 

tratar de lajes sucessivas, a expressa a anuência do proprietário da construção-base e das 

demais lajes. 

Nesse sentido Marcelo Weingarten e Renato Cymbalista discorrem que os casos 

mais fáceis, em que o proprietário possui matrícula regularizada do terreno e da construção, o 

procedimento correrá sem maiores complicações:  

 

O registro funcionará quase como um desmembramento de um terreno, com a 
abertura de uma nova matrícula no Cartório. Será necessária a medição e 
representação gráfica do terreno e da edificação, sendo necessário esclarecer as 
formas de acesso às unidades. Conforme consta da lei, só será possível o registro de 
unidades que funcionem de forma autônoma, mas muitas vezes o acesso no nível 
térreo significa algum tipo de compartilhamento de áreas. Isso deverá ser definido, e 
o proprietário do terreno deverá concordar com um tipo de servidão de 
passagem ao transferir a laje. Uma vez instituída essa servidão, ela não poderá ser 
revertida, o comprador terá o direito de revendê-la, e assim sucessivamente como os 
compradores seguintes35 – (grifo nosso). 

 

Assim, como podemos observar, o compartilhamento do acesso ao logradouro 

público não é impeditivo a concessão do direito de laje, de forma que poderá ser instituída 

servidão de passagem ao titular da laje. 

Por outro lado, Marcelo Weingarten e Renato Cymbalista alertam que em algumas 

situações a concessão do direito de laje será mais complexo, como nos casos em que os 

terrenos são regulares e as edificações não: 

 

Para terrenos com escrituras regulares, mas com a edificação não registrada, será 
necessário o registro do edifício como um todo, já com a estrutura de propriedade 
definida. Será necessária a apresentação de planta para a regularização na prefeitura, 
um tipo de anistia, e os imóveis, agora divididos, passam a pagar IPTU.36 

 
 

A concessão do direito real de laje não se restringe a laje com construção, sendo 

totalmente possível a abertura de matrícula individualizada para lajes sem construções, com 

posterior averbação da construção na matrícula da laje. 

A averbação na matrícula da construção-base, noticiando a existência do direito 

                                                           
35 WEINGARTEN, M.; CYMBALISTA, R. Direito de Laje: Desafios. Revista Síntese – Direito Imobiliário, São 
Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 53. 
36 WEINGARTEN, M.; CYMBALISTA, R. loc. cit. 
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real de laje, é de suma importância para dar publicidade ao terceiro adquirente da existência 

de tal direito, de modo que o terceiro tenha inequívoco conhecimento de que está adquirindo 

apenas a construção-base e não a laje.  

Conforme elucida Marco Antônio de Oliveira Camargo, o direito real de laje 

poderá ser utilizado como forma do condomínio civil, podendo ser dispensada, com a devida 

cautela, nos casos de edificações regulares, a aprovação prévia da municipalidade:  

 

[...] sobre a dispensabilidade de aprovação prévia da municipalidade, é possível 
também defender tal situação quando em um único imóvel já existia regularmente 
aprovada pela municipalidade a construção de prédio residencial (ou de uso misto) 
de dois ou mais pavimentos, em que existia pluralidade de proprietários, em regime 
de condomínio de frações ideais e quando eles, proprietários, venham a decidir-se 
pela extinção desse condomínio tradicional, modificando a situação de incerteza 
jurídica sobre o uso do imóvel, característica básica do condomínio civil 
convencional, pelo regime de propriedades horizontais sotopostas e sobrepostas, 
essas devidamente individualizadas e caracterizadas como unidades imobiliárias 
autônomas.37 

 

O não reconhecimento do direito de laje pelos Oficiais de Registro de Imóveis, 

nos grandes centros urbanos onde há presença de inúmeras comunidades, ocasionaria o 

fortalecimento dos poderes paralelos que atualmente controlam o uso e construção destas 

lajes.38 

 

5 TRANSMISSIBILIDADE 

 

O direito de laje é transmissível, de forma que uma vez constituído pode 

ser transferido por negócio inter vivos ou causa mortis. Observa-se que a atribuição de valor 

econômico e tributário é um ponto delicado do direito de laje, visto que trata-se de negócio 

jurídico que representa a transmissão de bem imóvel, este deverá ser tributado e o imposto de 

transmissão devidamente recolhido (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI ou 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, 

dependendo do negócio jurídico pelo qual for transmitido), sobre esse ponto Marco Antônio 

de Oliveira Camargo faz relevantes considerações: 

 
                                                           
37 CAMARGO, M. A. O. Direito de Laje. Explicando para Quem Quer Entender. Revista Síntese – Direito 
Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 67. 
38 O controle e gerencia do uso e construção de lajes pelo poder paralelo é uma situação fática da realidade social 
de inúmeras comunidades como, por exemplo, na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde os traficantes 
controlam a construção sobre as lajes, de modo a permitir somente as construções que não dificultem de alguma 
forma uma eventual fuga (Embasado nas palavras de LIRA, R. apud WEINGARTEN, M.; CYMBALISTA, R. 
Direito de Laje: Desafios. Revista Síntese – Direito Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 51).  
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Inquestionavelmente, tal negócio jurídico representa transmissão de bem imóvel e 
deverá ser tributado por imposto de transmissão (ITBI), quando ele tiver seu 
surgimento no mundo jurídico econômico. Ressalve-se, entretanto, que não é 
impossível que o regime de sobreposição (a laje sobreposta e a propriedade 
sotoposta) venha a ganhar sua existência jurídica por meio de um procedimento do 
tipo divisão amigável/extinção de condomínio/atribuição, quando então, o tributo 
não será devido. Para o necessário cadastramento municipal e a fixação de valor 
venal para a propriedade horizontal sobreposta e a sotoposta, poderá se valor a 
municipalidade da experiência adquirida com a propriedade em condomínio edilício, 
levando em consideração a área de uso exclusivo daquela unidade, o tamanho da 
testada para a via pública e, ainda a existência de área de uso exclusivo de cada 
unidade.39 

  

Quando da sua constituição, o direito real de laje poderá ser 

objeto de garantia real, ou seja, poderá ser 

hipotecado ou alienado fiduciariamente, assim como pode ser penhorado, ou mesmo gravado 

com usufruto ou cláusulas restritivas, como, por exemplo, incomunicabilidade, 

impenhorabilidade e intransmissibilidade.  

Por se tratar de um direito real sobre coisa própria, este poderá ser 

constituído mediante condição resolutiva ou a termo, a título de exemplo poderá ser objeto de 

doação com imposição de cláusula de reversão, desde que esta condição conste expressamente 

no contrato celebrado entre as partes.  

A lei prevê que em caso de alienação a título oneroso, de qualquer das unidades 

sobrepostas, os titulares da construção-base e da laje, terão direito de preferência, em 

igualdade de condições com terceiros na aquisição e deverão ser cientificados por escrito para 

que se manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. 

Importante frisar que a lei refere-se a alienação por compra e venda, não incidindo o direito de 

preferência nos casos de alienação por doação, dação em pagamento e permuta. O titular da 

construção-base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação, terá o direito de, 

mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiro, desde que o 

faça no prazo decadencial de cento e oitenta dias, contados da data de alienação.  

Nos casos em que houver mais de uma laje, a preferência será exercida de forma 

sucessiva, ou seja, a prioridade caberá, primeiramente, a laje mais próxima à unidade 

sobreposta a ser alienada e assim sucessivamente. Contudo, a lei é omissa em relação ao 

direito de preferência quando se trata da alienação da construção-base, de forma que a 

interpretação mais razoável é a extensão desse direito também para os proprietários das lajes. 

 

                                                           
39 CAMARGO, M. A. O. Direito de Laje. Explicando para Quem Quer Entender. Revista Síntese – Direito 
Imobiliário, São Paulo, nº 40, jul-ago 2017, p. 68. 
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6 EXERCÍCIO 

 

A lei prevê que o titular do direito de laje responde pelos encargos e tributos de 

sua unidade fato esse que certamente traz a necessidade de adequação por parte da 

Municipalidade na instituição das tributações relativas às essas unidades autônomas, uma vez 

que não compartilha fração ideal com a área construída da construção-base e tão pouco lhes é 

atribuída fração ideal de terreno. 

Ao titular da laje é expressamente vedado prejudicar com obras novas ou com 

falta de reparação a integridade estrutural da construção-base, apesar da lei não trazer 

expressamente a obrigação do titular da construção-base de não modificar 

a sua edificação de forma a prejudicar a laje, este igualmente não poderá ocasionar danos as 

lajes, por se tratar de um direito perene.  

Diante da omissão da lei em relação ao direito de vizinhança em face do titular do 

direito de laje, nos casos em que a laje e a construção-base compartilhem o mesmo acesso 

poderão ser aplicadas, no que couber, por analogia às normas cabíveis ao condomínio 

edilício40, uma vez a existência do acesso compartilhado, já nos casos em que não houver 

qualquer área compartilhada, inclusive os casos em que as unidade possuam acessos distintos, 

será assegurado ao titular da laje e da construção-base apenas o direito previsto no artigo 

1.277 do Código Civil, ou seja, o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à 

segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade 

vizinha.  

Do mesmo modo, em relação às despesas necessárias à conversação e fruição das 

partes que sirvam a todo o edifício, bem como às despesas com o pagamento dos serviços de 

interesse comum, aplicar-se-ão subsidiariamente às normas atinentes aos condomínios 

edilícios, inclusive no tocante à própria utilização da edificação. Assim sendo, como partes 

que servem a todo o edifício, entendem-se àquelas previstas no §1º do artigo 1.510-C do 

Código Civil: 

 
§1º São partes que servem a todo o edifício:  
I - os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes que 
constituam a estrutura do prédio;   

                                                           
40 Artigo 1.336 do Código Civil de 2002. São deveres do condômino: [...] 
II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 
III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; 
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao 
sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. 
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II - o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do 
titular da laje;  
III - as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar 
condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício; e  
IV - em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. 

 

Nesse sentido, o direito real de laje sofreu influência do Código Civil Português, 

que já previa utilização de algumas regras inerentes ao condomínio.  

Em caso de reparos urgentes a serem realizadas na edificação, é assegurado ao 

interessado que promover as obras de reparação na construção o direito de ser ressarcido nos 

moldes do artigo 249 do Código Civil41. 

Os titulares da construção-base e das lajes poderão estabelecer normas de 

convivência, inclusive em relação às despesas necessárias para manutenção das áreas 

compartilhadas, a fim de se estabelecer preceitos e regras que viabilizem uma coexistência 

harmoniosa, devendo estas serem transcritas no próprio corpo do instrumento de aquisição 

que será levado a registro. 

Diante da falta de previsão legal em relação a um possível instrumento que 

estabelece normas de convivências entre os proprietários, uma possível solução seria a 

faculdade prevista no inciso VII do artigo 178 da Lei de Registro Públicos42, que prevê o 

registro no Registro Auxiliar do Registro de Imóveis do inteiro teor de títulos, a requerimento 

do interessado e sem prejuízo ao registro do ato no Livro nº 2 (correspondente a matrícula do 

imóvel). 

 

7 EXTINÇÃO 

 

Em regra geral, o direito de laje é perene, ou seja, não é temporário, tampouco 

personalíssimo43, de modo que a morte do titular não extingue a laje. 

A ruína da construção‐base implica na extinção do direito real de laje, salvo se 

este tiver sido instituído no subsolo44, ou se a construção‐base venha a ser 

reconstruída no prazo de até cinco anos, contados da ruína da construção-base, fato que 
                                                           
41 Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 
devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou 
mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. 
42Artigo 178 - Registrar-se-ão no Livro nº 3 - Registro Auxiliar: [...] VII - os títulos que, a requerimento do 
interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no Livro nº 2. 
43 Direitos personalíssimos são aqueles ligados à pessoa, ou seja, só podem ser exercidos pelo seu titular, pois 
são intransferíveis e inalienáveis. 
44 A laje constituída no subsolo tem sua independência física reconhecida pelo artigo 1.510-E, I, do Código Civil 
de 2002. 
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restabelecerá o direito de laje.  

Nesse sentido o Desembargador Francisco Eduardo Loureiro esclarece que: 

 

[...] ocorrido o cancelamento do direito de laje no registro imobiliário e o terreno 
vier a ser alienado a terceiro, que erige nova construção, não há restauração. Ao 
contrário, se o registro do direito de laje não for cancelado e o próprio concedente 
reconstruir o primeiro piso, a laje se restaura, e o titular pode erigir nova 
construção.45  

 

Salienta-se que independentemente do restabelecimento ou não do direito de laje, 

é assegurado o direito de reparação civil contra o culpado pela ruína46, conforme previsto no 

artigo 937 do Código Civil de 200247. 

O Desembargador Francisco Eduardo Loureiro aponta a possibilidade da extinção 

do direito de laje por meio de acordo celebrado pelas partes no contrato que a institui, bem 

como explana sobre a extinção da laje pela desapropriação e a usucapião por terceiro, ou 

ainda, pelo perecimento da construção, como acima mencionado: 

 

Nada impede, porém, que as partes convencionem, mediante cláusula expressa, a 
aposição de termo ou de condição resolutiva, cujo implemento provoca a extinção 
de pleno direito da laje. No silêncio do contrato, a laje tende à perpetuidade. Se a 
propriedade plena pode ser resolúvel, também se admite a criação de tal modalidade 
para o direito real de laje. A desapropriação e a usucapião por terceiro possuidor 
também provocam a extinção da laje. Na desapropriação a indenização será rateada 
proporcionalmente entre o concedente e o titular do direito real de laje. O 
perecimento da construção também é causa extintiva do direito real. Em tal hipótese, 
remanesce apenas o terreno, de titularidade exclusiva do concedente. Caso o 
perecimento seja causado por terceiro, ou a construção se encontre segurada, o 
titular do direito real de laje fará jus a indenização proporcional.48 
 

Como podemos observar nos casos de desapropriação o concedente e o titular do 

direito real de laje farão jus a indenização de forma proporcional, contudo apesar da lei não 

definir de forma expressa a proporcionalidade que cada proprietário receberá da indenização, 

entendemos que o mais ponderado seria utilizar-se, por analogia, as regras inerentes ao direito 
                                                           
45 LOUREIRO, F. E. Direito de Superfície e Laje. Informativo Jurídico Especializado. Disponível em: 
<http://iregistradores.org.br/direito-de-laje-e-superficie/>. Acesso em: 31 out. 2017. 
46 Assevera o Dr. Josivaldo Félix de Oliveira (Juiz de Direito, Especialista em Direito Civil, prof. do UNIPÊ) 
que “[...] não se pode negar que essa responsabilidade independe de culpa do proprietário ou do construtor, uma 
vez que não se origina da ilicitude do ato de construir, mas, sim, da lesividade do fato da construção. É um caso 
típico de responsabilidade sem culpa, consagrado pela lei civil, como exceção defensiva da segurança, saúde e 
do sossego dos vizinhos (art. 1277). E é assim porque não seria razoável exigir do lesado em seus bens, mais que 
a prova da lesão e do nexo de causalidade adequada entre a construção vizinha e o dano” (OLIVEIRA, J. F. 
Responsabilidade Civil Pela Ruina De Edifício Face O Novo Código Civil. Disponível em: 
<http://jfescrevendodireito.blogspot.com.br/2011/04/responsabilidade-civil-pela-ruina-de.html>. Acesso em: 06 
nov. 2017). 
47 Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta 
provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 
48 LOUREIRO, F. E. loc. cit. 
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de superfície49, de forma que o proprietário da construção-base e ao titular da laje, receberão a 

indenização  no valor correspondente ao direito real de cada um. Ademais, entendemos 

também que o mesmo poderá ser aplicado em relação ao seguro da edificação nos casos em 

que o perecimento da construção seja causado por terceiro. 

  

CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, concluímos que o direito real de laje deve ser visto como um 

instrumento da função social, que vislumbra assegurar o direito constitucional de moradia a 

inúmeras famílias que vivem em aglomerados urbanos presentes nas grandes cidades, 

atribuindo a seus titulares o direito real de propriedade. 

A inclusão da laje no rol dos direitos reais e a consequente possibilidade de 

abertura de matrícula própria, outorgou a laje a qualidade de unidade autônoma, de modo que 

esta passou a ser considerada juridicamente uma célula habitacional distinta da construção-

base.  

Contudo, diante da realidade urbanística brasileira, decorrente do crescimento 

desordenado dos grandes centros urbanos, o termo “unidade distinta” dever ser interpretado 

com equilíbrio e cautela, na medida que a utilização de uma mesma entrada ou escada de 

acesso, por exemplo, não descaracteriza ou impossibilita a concessão do direito de laje, visto 

que essencialmente a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, com a instituição do direito real 

de laje, visa normatizar a realidade social de inúmeras famílias, a fim de que estas, que até 

então, viviam em uma espécie de vácuo normativo habitacional, tenham garantidos direitos 

básicos assegurados pela Constituição Federal de 1988, tais como o direito à moradia e à 

propriedade, intrínsecos ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A efetiva instituição do direito real de laje no sistema jurídico brasileiro, depende 

de evidentes avanços nos procedimentos jurídicos, administrativos e notariais, a fim de 

garantir condições de habitabilidade e segurança para as famílias titulares desse novo direito 

real, promovendo qualidade construtiva e urbanística, de forma a não se permitir a 

legitimação da precariedade. Nesse sentido é de suma importância que os Estados, Municípios 

e o Distrito Federal50 disponibilizem ferramentas eficazes que viabilizem a aplicação da 

                                                           
49 Artigo 1.376 do Código Civil de 2002. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de 
desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de 
cada um. 
50 Compete aos Estados a regulamentação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e temáticas a 
ele relativo, sendo competente o Estado da situação do imóvel transmitido (artigos 35 a 42 da Lei nº 5.172 de 
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norma, ou seja, que possibilitem a concessão do direito de laje, mas não apenas em relação à 

regularidade das edificações, como também promovendo a necessária regulamentação nos 

procedimentos de cobrança de impostos (IPTU51, ITBI52, etc) e outras providências. 

Contudo, diante da realidade social brasileira, questiona-se se esse direito 

realmente chegará a beneficiar a população de baixa renda, pois, muitas vezes, o elevado 

custo despendido na regularização dessas edificações junto à Municipalidade, bem como os 

custos referentes ao registro e recolhimento de imposto de transmissão, poderão ser um 

considerável obstáculo para grande parcela da sociedade que vive nesses aglomerados 

urbanos. 

Nesse sentido, acreditamos que o direito real de laje não é a solução absoluta para 

os problemas dos aglomerados urbanos, mas pode ser ponderado como sendo o início da 

implantação de medidas que venham viabilizar e garantir, de forma efetiva, o direito à 

moradia para milhares de famílias, de modo a contribuir com a erradicação da pobreza e a 

marginalização, bem como com a redução da desigualdade social. 53 

                                                                                                                                                                                     

1966, Código Tributário Nacional); e, aos Municípios a regulamentação do Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana, imposto este que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tendo como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física (artigos 32 a 
34 da Lei nº 5.172 de 1966, Código Tributário Nacional). 
51 A Prefeitura da Capital do Estado de São Paulo esclarece que a Base de Cálculo do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) é o valor venal do imóvel, sendo que a apuração deste valor é realizada a partir dos dados do 
imóvel constantes do cadastro da Secretaria da Fazenda (área do terreno, área construída, idade da construção, 
etc) utilizando a metodologia e os parâmetros estabelecidos pela Lei 10.235/1986 e suas atualizações. De acordo 
com a legislação vigente no Município de São Paulo o IPTU é lançado subdivido em dois impostos diferentes: o 
Imposto Predial e o Imposto Territorial Urbano. O primeiro incide sobre os imóveis construídos e o segundo 
sobre os terrenos não edificados e sobre a parcela de terreno considerada não incorporada à edificação, no caso 
de imóveis construídos cujas edificações ocupam uma pequena porção do terreno. Essa parcela do terreno, 
considerada não incorporada, é conhecida também como excesso de área e encontra-se definida no artigo 24 da 
Lei 6.989/1966, e no artigo 9º da Lei 10.235/1986 (Prefeitura de São Paulo. Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) Cálculo do Imposto. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servi 
cos/iptu/index.php?p=2456>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
52 Nos casos de transmissões inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física e de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia e as servidões, bem como sobre a 
cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis, situados nos limites territoriais do 
Município de São Paulo (Lei 11.154/1991, Lei 13.107/2000 e Lei 14.256/2006), haverá a incidência do ITBI 
(Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Para fins de recolhimento do ITBI são considerados 
contribuintes: I) Os adquirentes de bens ou direitos transmitidos por: compra e venda; dação em pagamento; 
permuta; mandato em causa própria; adjudicação, arrematação e remição; excesso de meação ou quinhão; uso, 
usufruto ou enfiteuse; e, demais atos onerosos translativos de imóveis, conforme disposto na Lei 11.154/1991 e 
suas posteriores alterações; II) Os cedentes, nas cessões de direito decorrentes de compromissos de compra e 
venda; III) Os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens imóveis, quando o 
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda destes bens e direitos, sua locação ou 
arrendamento mercantil; e, IV) Os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de 
superfície. Prefeitura de São Paulo (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Incidência. Disponível 
em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/itbi/index.php?p=2516>. Acesso em: 
14 nov. 2017.  
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Assim, concluímos que esta nova figura de direito real, certamente não mudará de 

imediato a realidade habitacional brasileira, uma vez que sua efetiva implantação exige a 

criação de políticas públicas mais abrangentes e efetivas, mas diante de sua essência 

acreditamos que o direito de laje veio para aproximar o Direito do homem comum e da 

realidade habitacional brasileira a tanto negligenciada. 
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Resumo: O artigo tem o condão de propor uma análise sobre vários aspectos do direito 

sucessório e seus reflexos no direito imobiliário. A abordagem é feita de modo a tratar de 

algumas das alterações legislativas no que se refere â equiparação dos institutos do cônjuge e 

do companheiro. Para tanto, faz-se uma abordagem acerca da sucessão legítima, 

principalmente no que diz respeito â pessoa do companheiro e seus direitos sucessórios â luz 

da Constituição Federal de 1988; do Código Civil de 2002 e recente julgado (Recurso 

Extraordinário/MG n◦ 878.694, de 10 de maio de 2017)  no qual reconheceu a 

inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil em sede de Repercussão Geral. Dentre 

outros assuntos, discorre principalmente a cerca da problemática da denominada descendência 

híbrida ou mista na concorrência dos descendentes comuns e exclusivos com os cônjuges ou 

companheiros, constatando a ausência de uma solução eficaz. 

Palavras-chave: sucessão legítima; união estável; concorrência; inconstitucionalidade; 

cautelas. 

 

Abstract: The article has the purpose of proposing an analysis on several aspects of 

inheritance law and its reflexes in real estate law. The approach is taken to address some of 

the legislative changes regarding the matching of the spouse and partner institutes. To do so, 

we approach the legitimate succession, especially with regard to the companion and his 

succession rights according to the 1988 Federal Constitution; of the 2002 Civil Code and 

recently judged (Extraordinary Appeal/MG n. 878.694 of  October, 5th) in which it recognized 

the unconstitutionality of article 1.790 of the Civil Code in the General Repercussion. Among 

other issues, it addresses mainly the problem of the hybrid offspring in the competition of 

                                                           
1Advogada, Pós-graduando em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito - EPD. 
2Advogada, Pós-graduando em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito - EPD. 
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common and exclusive descendants with spouses or partners, noting the absence of an 

effective solution. 

Keywords: legitimate succession; stable union; competition; unconstitutionality; cautions. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo remete à ponderação de assunto de grande importância para a 

sociedade e principalmente para o mundo jurídico, concernente ao instituto da sucessão 

hereditária, principalmente a do companheiro e suas consequências no Direito Imobiliário.  

Ademais, tendo em vista a constante transformação pela qual vem passando a 

sociedade e a família como um todo, uma vez que aquilo que era possível somente por meio 

do casamento formal, passa a se constituir de outras diferentes formas que não apenas essa, 

sendo necessário repensar alguns conceitos, únicos, existentes até então.  

Visto que a união estável foi inserida no contexto constitucional a partir da Lei nº 

9.278, de 10 de maio de 1996, a qual veio regulamentar o §3°, do artigo 226 do Carta 

Constitucional, tornando-se mais abrangente o conceito de família, passando a ser entendido 

por muitos juristas e Tribunais, como tendo havido, neste momento, uma equiparação da 

união estável ao casamento. 

Por outro lado, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge 

passou a ser considerado herdeiro necessário, entretanto, não se deu igual tratamento ao 

convivente supérstite, tratado no artigo 1.790, mais precisamente nas disposições gerais do 

novo Diploma3. 

Diante disso, formou-se entendimentos divergentes entre a doutrina e a 

jurisprudência, uma vez que parte acreditava que o legislador havia feito por bem diferenciar 

o cônjuge do companheiro, uma vez que a própria Constituição não fazia essa equiparação, 

enquanto que outra parte entendia que a equiparação dos institutos havia ocorrido pelo artigo 

226 da Carta Magna, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, por 

ferir princípios fundamentais como o direito de igualdade e da dignidade pessoa humana.   

                                                           
3Artigo 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos 
onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá 
direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do 
autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes 
sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança.  
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Em sede de repercussão geral, a celeuma foi resolvida e a tese final firmada, 

para os devidos fins, foi aquela conhecida desde 2015:  

 

É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros prevista no artigo 1.790 CC, devendo ser aplicado, tanto nas 
hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime estabelecido no 
artigo 1.829 do CC (RE/MG nº 878.694, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 
10/05/2017).4  
 

Desta forma, a decisum vem resolver aquilo que trazia certa instabilidade 

jurídica de caráter sucessório ao Brasil, colocando um marco final aos debates a cerca da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1.790 do novo Diploma Civil.  

 

1 DO DIREITO DAS SUCESSÕES, SUAS MODALIDADES E A PESSOA DO 

CÔNJUGE E DO COMPANHEIRO COMO HERDEIROS NECESSÁRIOS 

 

O conceito de Direito das Sucessões tem como fundamento a ideia da transmissão 

hereditária, como se pode extrair da lição apresentada pelo doutrinador Flávio Tartuce5 o qual 

define o Direito das Sucessões como "o ramo do Direito Civil que tem como conteúdo as 

transmissões de direitos e deveres de uma pessoa a outra, diante do falecimento da primeira, 

seja por disposição de última vontade, seja por determinação da lei, que acaba por presumir 

a vontade do falecido". 

Em termos gerais, duas são as modalidades básicas de sucessão causa mortis:  

 

A primeira modalidade é a sucessão legítima, aquela que decorre da lei, que enuncia 
a ordem de vocação hereditária, presumindo a vontade do autor da herança. É 
também denominada sucessão ab intestato justamente por inexistir testamento.  [...]; 
Como segunda modalidade, a sucessão testamentária tem origem em ato de última 
vontade do morto, por testamento, legado ou codicilo, mecanismos sucessórios para 
exercício da autonomia privada do autor da herança6 [...].  

 

                                                           
4BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAnda 
mento.asp?numero=878694&classe=RE-RG&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>. 
Acesso em 13 nov. 2017. 
5TARTUCE, F. Direito das Sucessões: Conceitos fundamentais e regras gerais. 2014, p. 29. Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/272679875/FLAVIO-TARTUCE-Direito-Civil-Vol-6-Direito-Das-Sucessoes 
2014-1#>. Acesso em 23 out. 2017. 
6TARTUCE, F. op. cit. p. 38 e 39. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/272679875/FLAVIO-
TARTUCE-Direito-Civil-Vol-6-Direito-Das-Sucessoes-2014-1#>. Acesso em 23 out. 2017. 
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O nobre doutrinador7 explica que pelo artigo 1.788 do Código Civil8 o que se 

percebe é que "a ordem de raciocínio jurídico a ser seguido na sucessão é de primeiro 

investigar a existência de disposição de última vontade que seja válida e eficaz, em não 

havendo, vige a ordem de sucessão legítima estabelecida em lei"[...].  

A legítima é aquela composta por metade, equivalente à 50% (cinquenta por 

cento), do patrimônio do autor da herança, nos termos do artigo 1.846 do Código Civil, que 

enuncia: “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da 

herança, constituindo a legítima”, os quais deverão receber parte na divisão dos bens, não 

podendo ser dada destinação diferente, mesmo que em desacordo a vontade do falecido.  

Por sua vez, segundo o artigo 1.845 do Código Civil9, os herdeiros necessários são 

aqueles que tem a seu favor a proteção da legítima, quais sejam: "os descendentes, os 

ascendentes e o cônjuge".  

A Professora Dra. Giselda Hironaka explica que ao contrário da legítima, a parte 

disponível da herança10, referente à parte equivalente aos 50% (cinquenta por cento) restantes, 

é aquela que o testador pode dispor da forma que bem quiser, seja por meio de doação em 

testamento ou mesmo em vida, àquele de livre escolha do testamenteiro, podendo inclusive 

ser incluído os herdeiros que já serão contemplados pela legítima.   

A Dra. Giselda disserta acerca do tema:    

 

A Sucessão Legítima defere-se na ordem seguinte: primeiro aos descendentes, na 
ausência de descendentes, defere-se aos ascendentes, na ausência de ascendentes, 
defere-se ao cônjuge e na ausência de cônjuge, defere-se aos colaterais. Exatamente 
como estava no Código Civil anterior, falecendo alguém ab intestato, quer dizer, 
sem testamento ou tendo um testamento que ocupe não todo seu patrimônio, a parte 
não testada, comporá a chamada sucessão legítima e serão chamados para herdar 
primeiro os descentes do falecido, não os encontrando, serão chamados os 
ascendentes do falecido para virem herdar, e não encontrando descendentes nem 
ascendentes, será chamado o cônjuge, e se por ventura alguém falecer sem deixar 
descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, serão chamados os parentes 
colaterais. Os parentes colaterais são todos aqueles parentes que não estão na linha 
reta de parentesco, nem descendente, nem ascendente, todos os outros parentes, e 
para os efeitos sucessórios serão chamados os colaterais até o 4ª grau, que são: os 
irmãos, parentes colaterais mais próximos; os sobrinhos e tios; os primos; os tios 
avós e os sobrinhos netos.11  

                                                           
7TARTUCE, F. Direito das Sucessões: Conceitos fundamentais e regras gerais. 2014, p. 40. Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/272679875/FLAVIO-TARTUCE-Direito-Civil-Vol-6-Direito-Das-Sucessoes-
2014-1#>. Acesso em 23 out. 2017. 
8Artigo 1.788. Morrendo a pessoa sem deixar testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo 
ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; [...]. 
9Artigo 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.  
10HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
11HIRONAKA, G. loc. cit. 
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A respeito da sucessão legítima, a Ilustre doutrinadora ora em destaque fala a 

cerca do encontro transgeracional que limita a infinitude que a lei dá a categoria dos 

descendentes: "há uma linha infinita, ou melhor, um chamamento infinito por lei, mas a 

natureza faz a finitude deste, uma vez que os encontros transgeracionais familiares não vão 

além do encontro de tataravô com tataraneto".
12  

  

2 ASPECTOS DA UNIÃO ESTÁVEL E SUCESSÃO DO COMPANHEIRO FRENTE A 

SISTEMÁTICA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO 

CIVIL 

 

 Antes da regulamentação por lei da sucessão do convivente, o direito à herança 

era possível apenas por meio de disposição testamentária, entretanto, não se permitia a pessoa 

casada, deixar bens em testamento a pessoa na condição de concubina13. 

Com o surgimento do artigo 226, § 3º da Constituição Federal de 198814, viu-se a 

necessidade de se criar leis infraconstitucionais a fim de regulamentar o instituto da união 

estável, visto o status de entidade familiar que recebeu, bem como, no que diz respeito ao 

tratamento igualitário, trazido pelo mesmo diploma, à pessoa do cônjuge e do convivente. 

Fato é que, já naquela época no Brasil, haviam muitos casais que se relacionavam 

informalmente, e a condição de entidade familiar à união estável trazido pela Constituição 

Federal, veio para reconhecer e regulamentar os direitos desses indivíduos. 

Em que pese a Carta Magna haver disposto expressamente acerca da equiparação 

entre cônjuges e convivente, o novo Diploma legal civil, não dispôs de igual forma, deixando 

de fora do rol dos herdeiros necessários, a pessoa do convivente.  

Acerca do assunto, a Professora Dra. Giselda Hironaka15 julga ter agido com 

preconceito o legislador: 

                                                           
12HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
13Código Civil de 1916, artigo 1.177. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro 
cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até 2 (dois) anos depois de dissolvida a sociedade conjugal; e artigo 
1.719: Não podem também ser nomeados herdeiros, nem legatários: [...] III - a concubina do testador casado; 
[...]. 
14Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3º Para efeito da proteção do 
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversão em casamento. 
15HIRONAKA, G. loc. cit.  
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Com relação ao Direito das Sucessões, ao tempo da promulgação do Código Civil de 
2002, o legislador daquele Diploma teve preconceito em relação à união estável 
frente ao casamento, uma vez que a Constituição Federal já havia feito a 
equiparação dessas duas entidades familiares, dizendo que ambas constituíam a 
família brasileira, e que por isso, mereciam igual proteção do Estado. Entretanto, o 
projeto do Código Civil de 2002 permaneceu como estava e foi promulgado dessa 
maneira. 

 

Desta forma, relativamente aos direitos sucessórios das pessoas que foram 

casadas, ou das pessoas que viveram em união estável, as regras eram diferenciadas e estavam 

dispostas da seguinte maneira:  

 

A sucessão da pessoa que esteve casada, encontrava-se abaixo do título Sucessão 
Legítima, artigo 1.829 do Código Civil, o qual regula as regras do Direito 
Sucessório para aquela pessoa que foi casada com o falecido, autor da herança, 
enquanto que, para a pessoa que vivia em união estável, era completamente 
diferente, estava em outro dispositivo legal, abaixo do Livro V do Código Civil, 
denominado livro das Sucessões, mais precisamente nas Disposições Gerais deste, 
no artigo 1.790, corroborando um preconceito do arco da velha, algo insuportável16.  
 

 Por todo o período de vigência do Código Civil de 1916, inclusive, mesmo após a 

entrada em vigor do atual Diploma Civil, essa diferenciação foi debatida e a 

constitucionalidade do artigo 1.79017 foi posta à prova, principalmente por força de outros 

dispositivos legais, mais precisamente pelas Leis n° 8.971/9418 e 9.278/9619. 

                                                           
16HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
17Artigo 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos 
onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá 
direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do 
autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes 
sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança. 
18Artigo 1º: A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, 
que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 
de julho de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessidade. Parágrafo único. Igual 
direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, 
divorciada ou viúva. Artigo 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) 
companheiro(a) nas seguintes condições: I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não 
constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns; II - o(a) 
companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do 
de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;  III - na falta de descendentes e de ascendentes, 
o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança. Artigo 3º Quando os bens deixados pelo(a) 
autor(a) da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) companheiro, terá o sobrevivente 
direito à metade dos bens.  
19Artigo 1º: É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e 
uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. Artigo 2° São direitos e deveres iguais dos 
conviventes: I - respeito e consideração mútuos; II - assistência moral e material recíproca; III - guarda, sustento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5478.htm
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A Ilustre Professora Dra. Giselda, explica que essas duas leis da década de 90, 

portanto posteriores a Constituição Federal, "foram um grande avanço social, 

importantíssimas para o Direito Sucessório pós regramento constitucional", isso porque 

"vieram regulamentar direitos da pessoa que vivia em união estável, em razão daquela 

equiparação feita pela própria Constituição Federal20". 

Continua explicando que: 

 

Ao revogar as leis da década de 90 e discriminar o companheiro(a), dando-lhe 
direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa ou marido, entra em 
contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da 
proporcionalidade e da vedação ao retrocesso. Quando o legislador colocou os 
Direitos Sucessórios do companheiro no artigo 1.790, o mesmo protegeu 
deficientemente os direitos dessa pessoa, protegeu a menos, protegeu sem cuidado, 
bem como, foi um verdadeiro retrocesso, visto que se na década de 90 aquelas leis 
tinham sido de avanço social e vê-las revogadas pelo Código Civil, foi como andar 
para trás, assim dizia Zeno Veloso, "andou para trás o Código Civil21". 
 

A mesma22 relata que por anos suportou-se essa instabilidade legislativa e criaram-

se situações jurídicas, de modo que "os casos de aparente injustiça da grande justiça foram se 

mostrando ao Poder Judiciário". Por sua vez, que o mesmo não deixou de prestar atenção no 

que estava acontecendo e a situação foi analisada e discutida a luz do Supremo Tribunal 

Federal em sede de repercussão geral.  

Segue ementa: 

 

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS 
DO CÓDIGO CIVIL QUE PREVEEM DIREITOS DISTINTOS AO CÔNJUGE E 
AO COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui 
caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do artigo 1.790 do Código 
Civil, que prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles outorgados 

                                                                                                                                                                                     

e educação dos filhos comuns. [...]. Artigo 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da 
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação 
contrária em contrato escrito. § 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer 
com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união. § 2° A administração do patrimônio comum 
dos conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito. [...]. Artigo 7° Dissolvida a 
união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que 
dela necessitar, a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos 
conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou 
casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Artigo 8° Os conviventes poderão, de 
comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao 
Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio.  
20HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
21HIRONAKA, G. loc. cit. 
22HIRONAKA, G. loc. cit.  
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ao cônjuge pelo artigo 1.829 do mesmo Código. 2. Questão de relevância social e 
jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 3. Repercussão geral 
reconhecida. (RE 878694 RG, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 
16/04/2015) 23. 
 

Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a 

questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral. Posteriormente, por meio de 

Recurso Extraordinário24, aquela corte Supremo reconheceu e declarou que o artigo 1.79025 

do Código Civil era inconstitucional, alterando, portanto, o habitat legislativo dos direitos 

sucessórios de quem viveu em união estável, passando a ser regulado pelo artigo 1.829 do 

mesmo Diploma26, ou seja, em igual dispositivo da pessoa que foi casada, passando a valer 

referido dispositivo, para os direitos sucessórios das duas pessoas, cônjuge e companheiro. 

Desde então, todos os casos devem ser considerados de igual forma, ainda que  

não julgados, conforme a instrução, ou seja, pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do 

Código Civil de 2002.  

 

3 DA CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA 

 

 O artigo 1829, inciso I, do Código Civil dispõe sobre a sucessão legítima e as 

hipóteses de concorrência dos descendentes com o cônjuge sobrevivente, o que se permite 

transcrever:  

 

Artigo 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, 
em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido 
no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (artigo 

                                                           
23BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário n◦ 878.694/MG. Requerente: Maria de Fatima 
Ventura. Requerido: Rubens Coimbra Pereira e Outros. Relator: Ministro Roberto Barroso. Julgado: 16 abr. 
2015. 
24"É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1.790 
do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do 
artigo 1.829 do Código Civil de 2002". Validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos 

sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br/portal/teses/verAnda 
mentoProcesso.asp?incidente=4744004&numeroProcesso=878694&classeProcesso=RE&numeroTema=809>. 
Acesso em 06 nov. 2017. 
25Artigo 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos 
onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá 
direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do 
autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes 
sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da 
herança. 
26Artigo 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:  I - aos descendentes, em concorrência com o 
cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 
obrigatória de bens (artigo 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 
não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge 
sobrevivente; IV - aos colaterais. 
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1.640, parágrafo único)27; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança 
não houver deixado bens particulares; [...] – (sic. vide nota de rodapé 27). 
 
 

Como explica a Dra. Giselda, é novidade do Código de 2002 chamar os 

descendentes em concorrência com o cônjuge, já que isso não constava instituído no Código 

de 1916, significando dizer que "se uma pessoa for casada com alguém e tiver um filho, 

morrendo aquele, o filho, que é o descendente e por isso herdeiro, concorrerá com o cônjuge 

sobrevivente".28  

Explica ainda29, que essa concorrência podia acontecer na chamada hereditária 

dos descendentes, bem como dos ascendentes, e não havendo descendentes, nem ascendentes, 

seria chamado o cônjuge para herdar por direito próprio e não concorrentemente, mas para 

herdar por sua própria vez. Na ausência daqueles (descendentes, ascendentes e cônjuge), serão 

chamados os colaterais para herdar, e na ausência de todos, o Estado é que arrecadará a 

herança deixada pela pessoa falecida. 

De acordo com a nobre doutrinadora30, atualmente, o artigo 1.829 deve ser lido 

"em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente", dada a decisão do Supremo 

Tribunal Federal.  

Passando a análise do inciso I do referido artigo, constata-se que todos os 

problemas são de natureza matemática e não jurídica, e estão situados neste inciso, conforme 

se pode observar dos pressupostos apontados pela digníssima Professora Dra. Giselda.  

No primeiro pressuposto explica que não haverá concorrência "no regime da 

Comunhão Universal, ou da Separação Obrigatória de bens, ou se no regime da Comunhão 

Parcial, o autor da herança não tiver deixado bens particulares
31

".  

Para se entender esse primeiro pressuposto, deve-se observar cada regime de bens. 

São quatro os regimes: (i) regime da comunhão parcial de bens; (ii) regime da comunhão 

universal de bens; (iii) regime da separação de bens; e (iv) regime da comunhão final dos 

aquestos. 

Para tanto, com o fim de trazer maior entendimento ao primeiro pressuposto 

constante do inciso I, do artigo 1.829, a ilustre Professora ensina que32: (a) no regime da 

                                                           
27 Onde se lê artigo 1.640, parágrafo único, leia-se artigo 1641.  
28HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
29HIRONAKA, G. loc. cit. 
30HIRONAKA, G. loc. cit. 
31HIRONAKA, G. loc. cit.  
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comunhão universal de bens, não haverá concorrência; (b) no regime da comunhão parcial 

com bens particulares, haverá concorrência; (c) no regime da comunhão parcial sem bens 

particulares, não haverá concorrência; (d) no regime da separação obrigatória, não haverá 

concorrência; (e) no regime da separação obrigatória convencional, haverá concorrência; e, 

por fim, (f) no regime da comunhão final dos aquestos, haverá concorrência.  

Constata-se então que, para que haja concorrência sucessória, o primeiro 

pressuposto é que se casado na comunhão parcial, tivesse o falecido deixado bens 

particulares; se fosse na separação, que esta fosse a convencional; ou, por fim, que fosse 

casado sob o regime da comunhão final dos aquestos, preenchendo assim o primeiro 

pressuposto para concorrer com os descendentes ou ascendentes do falecido. 

Assim, após identificar os regimes de bens compatíveis com a concorrência 

sucessória, passa-se ao estudo do segundo pressuposto: "desde que, o cônjuge não esteja 

separado judicialmente, nem de fato e que o companheiro sobrevivo, ainda vivera em união 

estável ao tempo da morte do outro".33  

A concorrência do cônjuge e do companheiro, obedecem às regras específicas do 

Direito das Sucessões, e o trecho acima, é uma leitura extensiva do artigo 1.830 do atual 

Código Civil34, que dispõe a respeito do cônjuge, faz-se a leitura também para o companheiro, 

sendo esses, os dois pressupostos exigidos por lei para que estes concorram com os 

descendentes e ascendentes. 

Acerca do segundo pressuposto, o julgado abaixo transcrito retrata o 

posicionamento abarcado pelas Instâncias Superiores: 

 

Inventário. União estável extinta antes da morte do companheiro. Ex-companheira 
que não é herdeira, pois a extinção da união estável a exclui da ordem da vocação 
hereditária. Decisão que determinou fosse observado o critério do artigo 1.929, I35, 
com partilha de bens e concorrência com descendentes. Agravante que faz jus 
somente à meação dos bens adquiridos a título oneroso no período de união estável, 
que perdurou de maio de 1.981 a 02/11/2004. Deve ser rejeitado, ainda, o pedido de 
exclusão do monte partível do imóvel adquirido pela agravante em 1.979 e solvido o 
preço somente em 1.990; Imóvel em parte próprio, na proporção do preço pago 
antes do início da união, e parte comum, proporcional às parcelas do financiamento 
pagas na constância da convivência. Partilha apenas da parte comum. Benfeitorias 
realizadas durante a união estável, incorporadas ao imóvel, que será partilhado no 
estado em que se encontra. Cessão a terceiro que só pode ser considerada eficaz em 

                                                                                                                                                                                     
32HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
33HIRONAKA, G. loc. cit. 
34Artigo 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 
outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste 
caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 
35Onde se lê artigo 1.929, I, leia-se artigo 1.829, I do Código Civil de 2002. 
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relação ao espólio até o limite da já mencionada regra de proporcionalidade. 
Inexistência de direito real de habitação, eis que a união já estava extinta no 
momento da abertura da sucessão. Recurso parcialmente provido. (TJSP;  Agravo de 
Instrumento 2143554-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão 
Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara da Família e das 
Sucessões - Res. 361/07; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 
09/10/2017)

36
 – (sic – vide nota de rodapé 35) 

 
 

No mais, dispõe o artigo 1.832 do Código Civil que: "em concorrência com os 

descendentes [artigo 1.829, inciso I] caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem 

por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for 

ascendente dos herdeiros com que concorrer".  

A Professora Dra. Giselda explica que é preciso fazer a leitura desse artigo de 

modo parcelado e assim passa a expor: 

 

Quinhão igual é o mesmo que receber metade do que o outro vai receber. Quanto ao 
dos que suceder por cabeça, significa dizer suceder por direito próprio, 
diferentemente de herdar por estirpe que trata-se do direito de representação, por 
exemplo, os filhos que representam seu pai falecido, na herança do seu avô, 
ocupando o lugar do seu pré-morto pai. Entretanto, não poderá a sua cota ser inferior 
a 4ª parte, quer dizer, a cota que aquele que concorre vai receber, seja cônjuge ou 
companheiro, não pode ser menor do que 1/4, 25% da herança, mas somente se o 
concorrente (cônjuge ou companheiro) for ascendente dos herdeiros com quem vai 
concorrer. Na hipótese de ser apenas um descendente, metade para cada, o que é 
maior do que 1/4; sendo dois os filhos, a concorrência do cônjuge ou companheiro 
com esses dois, resultaria no quinhão igual de 1/3 pra cada, e 1/3 também é maior 
que 1/4; e se fossem três os filhos, dar-se-iam quinhões iguais de 1/4 para cada. 
Neste caso, 1/4 é igual a 1/4, não podendo ser inferior, então até onde for igual a 1/4 
a partilha dará certo37. 
 

Percebe-se que até a concorrência com três descendentes, é desnecessário saber se 

o cônjuge ou companheiro é, ou não, ascendente daqueles. Significa dizer que se concorrer só 

com os herdeiros exclusivos do falecido, enteados daquele, não precisará se preocupar em 

fazer a reserva da quarta parte.  

Segue minuciosa abordagem da Ilustre doutrinadora, Professora Dra. Giselda 

Hironaka, para o caso de haver mais descendentes em concorrência com o conjuge ou 

companheiro e a sua problemática:  

 

                                                           
36BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n◦ 2143554-66.2017.8.26.0000. Agravante: 
Maria Aparecida Fernandes da Silva. Agravado: Belmira Donega Olivatto e Outros. Relator: Desembargador 
Francisco Loureiro. Julgado: 9 out. 2017. 
37HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
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Concorrendo o cônjuge ou companheiro, com seus descendentes, em número maior 
que quatro, a divisão em quinhões iguais será de 1/5 para cada um, entretanto, 1/5 é 
menor que 1/4, e nesse caso o que a lei diz é: "não podendo a parte do cônjuge ou 
companheiro, ser inferior a 4ª parte", devendo esta ser reservada, enquanto que os 
outros 3/4, serão partilhados igualmente, entre os quatro descendentes38. 
 

A dúvida reside se o cônjuge ou o companheiro concorreria sobre toda a herança, 

mas a Dra. Giselda Hironaka afirma que não39. No mais, na hipótese de não concorrência, 

aquilo que era a meação de cujus, metade do patrimônio comum, vai apenas para os 

descendentes, sem a concorrência do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Na prática, 

concorrendo com quatro ou mais descendentes, se forem os comuns, guarda a quarta parte, se 

não for, pois são descendentes exclusivos do falecido, todos são enteados, nessa situação não 

precisa fazer a reserva desta parte, apenas quinhões iguais. 

A problemática surge se o cônjuge ou companheiro concorrer, juntamente com 

descendentes comuns e descendentes exclusivos, denominada descendência hibrida ou mista, 

pois neste caso, não haverá solução, e o que antes era só para o cônjuge, agora vale para o 

companheiro também.  

Acredita-se que esse problema somente será solucionado mediante reforma, 

enquanto isso, a Professora Dra. Giselda traça alguns caminhos percorridos pelos juristas de 

todo país:  

 

Primeiramente cumpre destacar que o problema não está na lei, vez que o legislador 
não legislou acerca da concorrência sucessória em caso de descendência híbrida, 
ficando a critério do juiz decidir livremente as respectivas demandas que surgirem 
ao longo do tempo. Ocorre que, tais decisões percorrem diferentes caminhos: 1) O 
magistrado considera todos os descendentes, esses e aqueles, como se fossem 
comuns. Considerando todo mundo como comum, manda resguardar a quarta parte, 
mas nesse caso os descendentes exclusivos reclamam, visto que acabam 
colaborando para a quarta parte da madrasta, uma vez que a lei dispõe de forma 
diversa, e nesse caso, estes certamente irão recorrer da decisão; 2) Na segunda 
hipótese, os juízes fazem o contrário, em caso de descendência híbrida, consideram 
todos como se fossem exclusivos, e portanto, não guarda a quarta parte para o 
cônjuge ou companheiro sobrevivente, e nesse caso, estes últimos, sentindo-se 
prejudicados, irão recorrer; 3) Numa terceira hipótese, os juízes resolvem dividir a 
herança proporcionalmente. Por exemplo, sendo cinco descendentes comuns e 
quatro exclusivos, divide-se o monte partível em dois sub montes. Para os comuns 
aplica-se a regra dos comuns, guarda a quarta parte, e para os exclusivos, aplica-se a 
regra dos exclusivos, não guarda a quarta parte. Parece genial, mas não funciona 
também, isso porque a constituição dispõe que os filhos da mesma categoria tem os 
mesmos direitos, independentemente da sua origem. De igual forma disciplina artigo 

                                                           
38HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
39"Trata-se de outro erro grosseiro do legislador isso porque, se ele disse que na comunhão parcial só haverá 
concorrência se o morto tiver deixado bens particulares, significa dizer que a concorrência sucessória irá recair 
somente sobre os bens particulares, não sobre toda a herança".  
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1834 do Código Civil, descendentes da mesma categoria tem os mesmos direitos na 
sucessão do seu ascendente, então não pode alguns receber montante maior que 
outros, e se isso ocorrer, certamente aquele que se sentir prejudicado poderá 
recorrer40. 
 

Desta forma, vê-se que, qualquer que seja a solução, caberá recurso de apelação, 

independentemente do percentual à menor apurado pela parte que se sentir prejudicada.  

Como se vê, ainda não há uma uniformidade a respeito da denominada 

descendência hibrida ou mista. Isso porque essa questão não chegou no Superior Tribunal de 

Justiça, não tendo aquela Corte formado, portanto, um entendimento sobre a matéria, da qual 

somente os tribunais estaduais tiveram a oportunidade de deliberar. Motivo pelo qual, os 

patronos sucessionistas, conhecendo toda essa problemática,  já perceberam que o melhor 

caminho nesse caso é o da composição entre as partes envolvidas e, fazendo dessa forma, os 

casos sequer são submetidos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça41.   

  

4 DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS E O ATUAL ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Tendo em vista à imprecisão do legislador quando da criação do artigo 1.790 do 

Código Civil, surgiram inúmeras divergências entre os operadores do direito, doutrinadores e 

juristas. Inicialmente, com o surgimento dos primeiros julgados a cerca do tema, os 

entendimentos eram pela aplicação literal do artigo 1.790, como se pode ver no exemplo 

abaixo de um dos primeiros julgados prolatados:  

 

Inteligência do artigo 1790, III da novel legislação. Direito a um terço da herança. 
Agravo de Instrumento. Inventário. Sucessão aberta após a vigência do Novo 
Código Civil. Direito Sucessório de companheiro em concurso com irmãos do 
obituado Inocorrência de inconstitucionalidade. Não há choque entre o Código e a 
Constituição. [...] As disposições do Código Civil sobre tais questões podem ser 
consideradas injustas, mas não contêm eiva de inconstitucionalidade. 
Reconhecimento dos colaterais como herdeiros do "de cujus". Provimento do 
recurso. (AI n. 00041770320038190000. TJRJ. 18ª Câmara Cível. Relator Des. 
Marcus Faver,  j. 16.03.04)42.  
 

                                                           
40HIRONAKA, G. Sucessão Legítima no Direito Imobiliário: ordem de vocação hereditária, a sucessão do 

companheiro e seus reflexos no Direito Imobiliário. Palestra ministrada no I Congresso Brasileiro de Direito 
Imobiliário, 2017. 
41HIRONAKA, G. loc. cit.  
42BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento n◦ 0004177-03.8.19.0000. Agravante: 
Joel da Silva Rabello e Outro. Agravado: Jorge da Silva Rabello - Espólio. Relator: Desembargador Marcus 
Faver. Julgado: 16 mar. 2004. 
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Passados alguns anos destes primeiros julgados, a discussão na doutrina era 

grande, onde vários juristas rogavam pela inconstitucionalidade do Diploma Civil no que 

disciplinava o artigo 1.790, entretanto, os julgados, em grande parte, seguiam no sentido de 

adotar a utilização do dispositivo de forma literal, afastando a inconstitucionalidade 

amplamente apontada, como se pode ver noutro julgado abaixo transcrito:  

 

Inventário Arrolamento Sucessão do companheiro União estável judicialmente 
reconhecida Bem de propriedade exclusiva do "de cujus" Constitucionalidade do 
artigo 1.790 do Código Civil Inaplicabilidade do artigo 1.829 do Código Civil 
Recurso improvido, porém por fundamento diverso daquele contido na 
sentença. (TJSP;  Apelação 0002173-46.2006.8.26.0435; Relator (a): Fábio 
Quadros; Julgador Órgão: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pedreira - Vara 
Única; Data do Julgamento: 02/10/2014; Data de Registro: 13/10/2014)43 
 

Atualmente, após terem sido julgados pelo Supremo Tribunal Federal os Recursos 

Extraordinários n° 646.721 e 878.694, ambos com repercussão geral44 reconhecida para 

afastar a diferença entre cônjuge e companheiro para fim sucessório, tendo os Ministros 

declarado inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil, a celeuma foi, então, normatizada, 

passando todos os demais processos a serem julgados em acordo com as decisões proferidas 

pela Corte Superior.  

Abaixo, a conclusão a que chegaram nossos Ministros: 

 

[...]. A conclusão do Tribunal foi de que não existe elemento de discriminação que 
justifique o tratamento diferenciado entre cônjuge e companheiro estabelecido pelo 
Código Civil, estendendo esses efeitos independentemente de orientação sexual. 
[...]. Barroso sustentou que o STF já equiparou as uniões homoafetivas às uniões 
“convencionais”, o que implica utilizar os argumentos semelhantes em ambos. [...]. 
Para fim de repercussão geral, foi aprovada a seguinte tese, válida para ambos os 
processos: “No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de 
regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os 
casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil"45. 

                                                           
43BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n◦ 0002173-46.2006.8.26.0435. Requerente: João 
Luiz Pavan. Requerido: Nero Luiz Pavan. Relator: Desembargador Fábio Quadros. Julgado: 2 out. 2010. 
44Incluída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, trata de uma sistematização de informações destinadas a 
auxiliar na padronização de procedimentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como, demais órgãos 
do Poder Judiciário, a cerca de questões constitucionais debatidas em sede de recursos extraordinários. Nos casos 
levados ao Supremo Tribunal Federal por meio dos Recursos Extraordinários n° 646.721 e 878.694, a suprema 
corte reconheceu e declarou que o artigo 1.790 do Código Civil era inconstitucional, alterando, assim, o habitat 
legislativo dos direitos sucessórios de quem viveu em união estável, o qual passou a ser regulado pelo artigo 
1.829, valendo portanto, referido dispositivo para os direitos sucessórios das duas pessoas, cônjuge e 
companheiro, e desde então, todos os casos devem ser considerados de igual forma, ainda que  não julgados, 
conforme a instrução, ou seja, pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=apresenta
cao>. Acesso em 24 out. 2017. 
45Brasil. Supremo Tribunal Federal. Julgamento afasta diferença entre cônjuge e companheiro para fim 

sucessório, 2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342982 
>. Acesso em 24 out. 2017. 
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Nessa linha, segue a jurisprudência atual:  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a habilitação de 
eventuais parentes sucessíveis ou a comprovação da inexistência destes, ao lume do 
artigo 1790, III do Código Civil, face pedido de habilitação da agravante como 
herdeira legítima da co-autora falecida Sônia Maria Barbosa. Em recente decisão 
(10.5.2017), o Tribunal Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu o 
alcance do direito à sucessão legítima decorrente da união estável homoafetiva, ao 
apreciar o Tema 498 da repercussão geral no RE 646.721, assim determinando: "É 
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges 
e companheiros prevista no artigo 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto 
nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1.829 do 
CC/2002". Decisão reformada, a fim de que o pedido de habilitação seja apreciado 
nos termos delineados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, afastando a 
aplicação do artigo 1790 do Código Civil, ante a reconhecida inconstitucionalidade. 
Recurso parcialmente provido. (TJSP - AI 2073465-18.2017.8.26.0000, relator 
Marcelo L Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público, j. 29/08/2017).46 

 

5 IMPORTANTES CAUTELAS NO DIREITO IMOBILIÁRIO ACERCA DA PESSOA 

DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 

 

Inicialmente, cumpre dizer que a escolha do regime de bens certamente trará 

reflexos em vários aspectos no âmbito do Direito Imobiliário, como no caso de alienação de 

bens imóveis, onde a outorga conjugal ou outorga convivencial, se faz necessária47.  

A lei é clara ao prever a necessidade de concordância do outro cônjuge, 

manifestada por uma autorização para o ato de alienação, excepcionando apenas nos casos de 

regime de separação de bens, podendo o ato ser anulado em caso de ausência dessa 

concordância, inteligência do artigo 1.649 do Código Civil48.  

Entretanto, o artigo 1.647, inciso I do Código Civil49 traz uma problemática, uma 

vez que, apesar de excepcionar a dispensa de outorga no regime da separação absoluta de 

bens, o Supremo Tribunal Federal sumulou de forma diferente, como se pode ver da Súmula 

37750, podendo essa dispensa ser foco de discussões, vez que a citada súmula parece 

                                                           
46BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n◦ 2073465-18.2017.8.26.0000. Agravante: 
Alba Martha Valdes Gambino e Outro. Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo. Relator: Desembargador 
Marcelo L. Theodósio. Julgado: 29 ago. 2017. 
47Artigo 1.647, I: Ressalvado o disposto no artigo 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, 
exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como 
autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo 
remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as 
doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. 
48Artigo 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (artigo 1.647), tornará anulável o 
ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade 
conjugal.  
49Artigo 1.647. Ressalvado o disposto no artigo 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, 
exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; [...]. 
50Súmula 377: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 
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transformar a separação absoluta num regime de comunhão parcial de bens. Desta forma, por 

cautela, o ideal seria obter a anuência dos cônjuges ou conviventes, mesmo nessa espécie de 

regime.  

Nos demais regimes, independentemente de os bens serem ou não comuns as 

partes, ambos os cônjuges ou conviventes terão que participar do ato, seja na condição de 

alienantes, em caso de serem os legítimos proprietários do bem; ou mesmo como anuentes, 

caso em que o bem seja particular de uma das partes.    

Assim, com o fim de dar segurança jurídica ao ato de alienar, a cautela se faz em 

providenciar a anuência do outro cônjuge nos casos de alienação dos bens adquiridos mesmo 

sob o regime da separação legal de bens. 

No que tange à promessa de compra e venda, embora os Tribunais divirjam acerca 

do assunto, o Professor Dr. Luiz Antônio Scavone Junior, entende que "não necessitaria da 

outorga uxória ou marital nesses contratos preliminares, no caso de casamento pelo regime da 

separação de bens".  

Explica, ainda, que: 

 

Em suma, a lei exige a assinatura do casal de promitentes vendedores (Decreto-Lei 
58, artigo 11, § 2º: "É indispensável a outorga uxória quando seja casado o 
vendedor. [...] o Código Civil em vigor dispensa a outorga uxória no contrato 
definitivo de compra e venda, salvo pelo regime da completa e absoluta separação 
de bens (Código Civil, artigo 1.647), desde que o casamento tenha sido celebrado 
depois do dia 12 de janeiro de 2003, [...]. Se assim o é, interpretação sistemática nos 
leva à conclusão de dispensa, também, no caso de promessa de compra e venda, que 
é o contrato preliminar, à efetiva compra e venda por escritura pública. Ora, se o 
contrato definitivo - escritura de compra e venda - não necessita da outorga uxória 
ou marital no caso de casamento pelo regime da separação de bens, resta evidente, 
evidentíssimo, aliás, que o contrato preliminar, que colima atingir a escritura - 
contrato definitivo - também não pode exigir. Quem pode mais, [...], pode menos, 
[...]. Ainda que seja assim, mesmo quando não há duvida acerca da necessidade da 
outorga, a jurisprudência ainda vacila quanto a validade e eficácia da promessa de 
compra e venda assinada por apenas um dos cônjuges. Há precedentes que afirmam 
a validade do compromisso sem outorga, [...]. Nesse caso, da ausência da outorga 
conjugal, seria impossível a adjudicação compulsória, ou seja, a ação para exigir o 
cumprimento da promessa com a transferência da propriedade, restando, apenas, no 
caso de recusa do cônjuge que não anuiu quando necessária a anuência na escritura 
definitiva, a ação do promitente vendedor em face do promitente comprador 
reclamando perdas e danos. Paradigmático, nesse sentido, é o antigo acórdão da 6ª 
Câmara Cível do Tribunal de Alçada de São Paulo, relatado pelo Juiz Odyr Porto e 
publicado na RT 419/209: "Tratando-se de compromisso de compra e venda, poderá 
o homem casado celebrá-lo sem ser assistido, no ato, por sua mulher. A outorga 
desta se fará precisa, apenas, para que o compromisso seja levado à inscrição no 
registro imobiliário". O Supremo Tribunal de Justiça, por fim, tem entendimento 
remansoso, segundo o qual a promessa de compra e venda gera apenas efeitos 
obrigacionais, não sendo  pois a outorga da mulher, requisito de validade do pacto 
firmado (REsp 677.117/PR, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/12/2004).51 

                                                           
51SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário. Teoria e prática. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 232. 
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Para o caso de dar bem imóvel em garantia, há entendimento de que o mesmo 

poderia ser oferecido sem a outorga uxória do companheiro, como se nota da seguinte decisão 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Embargos de terceiro - Imóvel oferecido em garantia pelo companheiro da 
embargante em contrato bancário - Outorga uxória - Não obrigatoriedade em união 
estável - Renúncia aos benefícios de bem de família - Legalidade da garantia - 
Embargos improcedentes - Recurso provido. (TJSP;  Apelação 0107375-
76.2008.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 7ª Câmara 
Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 19/08/2014; Data de Registro: 12/09/2014).52 
 

 A respeito da possibilidade de comunicabilidade dos bens adquiridos 

onerosamente na constância do casamento, em determinados regimes, ou mesmo no caso de 

união estável, os mesmos irão se comunicar entre os cônjuges ou companheiros, nos termos 

do artigo 1.660 do Código Civil de 200253. Desta forma, a regra é que os bens pertencerão a 

ambos, salvo prova de que sua aquisição é anterior ou de que houve a sub-rogação dos bens 

particulares, conforme inteligência dos artigos 1.66254 em conjunto com o 1.659, inciso II55 

do mesmo Diploma legal.  

 Já no caso de herança, surge outra dúvida, mas com relação à necessidade ou 

dispensa de outorga conjugal ou convivencial em havendo renúncia desta, e o 

entendimento dos Tribunais, senão vejamos:  

 

Inventário e partilha - Insurgência contra decisão que exigiu a participação de todos 
os cônjuges dos herdeiros nos autos de inventário, outorgando-se procurações. 
Acolhimento – Cônjuges que serão beneficiados com o acréscimo e patrimônio no 
seio familiar. Situação diversa seria se houvesse renúncia ou cessão de direitos 
hereditários, hipótese que demandaria outorga uxória/marital (artigo 1.647, CC). 
Precedente. Decisão reformada. Agravo provido.  (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2112194-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara 

                                                           
52BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n◦ 0107375-76.2008.8.26.0100. Apelante: Banco 
Safra S/A. Apelado: Cristina Maria Brancini Luna. Relator: Desembargador Miguel Petroni Neto. Julgado: 19 
ago. 2014. 
53Artigo 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 
ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 
trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 
cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos 
particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a 
comunhão.  
54Artigo 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens 
móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.  
55Artigo 1.659. Excluem-se da comunhão: [...]; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes 
a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; [...]. 
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de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)56. 
 
Agravo de instrumento. Ação com pedido de anulação de escritura pública de 
renúncia a herança e inventário. Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela 
de urgência. Inconformismo dos autores. Perigo na demora e probabilidade do 
direito não demonstrados, mantido o indeferimento da tutela de urgência. 
Agravantes não comprovam a alegada urgente necessidade de residir no imóvel 
objeto do inventário, o que aliás implicaria no pagamento de aluguéis aos herdeiros, 
e também não comprovam que houve vício de consentimento ou necessidade de 
outorga uxória na renúncia à herança manifestada por escritura pública. Recurso não 
provido. (TJSP;  Agravo de Instrumento 2167262-82.2016.8.26.0000; Relator 
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 
Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro: 
08/09/2016)57 
 

Em se tratando de locações de bens imóveis, sabe-se que a mesma poderá ser 

ajustada por qualquer prazo, entretanto, prazos superiores a 10 anos, dependerá da vênia 

conjugal, que, se ausente, desobrigará a parte que dele não anuiu da responsabilidade pelo 

prazo excedente, conforme dispõe artigo 3º da Lei 8.245/9158.  

E, de acordo com o artigo 11 do mesmo Diploma legal59, em caso de morte do 

locatário, a locação se sub-rogará, principalmente, na pessoa do cônjuge sobrevivente ou 

companheiro, podendo permanecer este no imóvel alugado. 

 

CONCLUSÃO 

 

De maneira bastante ampla, buscou-se abordar a questão da condição da pessoa do 

companheiro supérstite a luz do atual Código Civil e posteriores julgados, inclusive em fase 

de repercussão geral, no qual reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1.790, uma vez 

que dava tratamento diferente a pessoa do companheiro, em vista da pessoa do cônjuge, o 

qual se encontrava disciplinado em outro dispositivo legal. 

 Constatou-se que, apesar de a Constituição Federal haver conduzido o instituto da 

união estável ao patamar de entidade familiar, o Código Civil de 2002 agiu de maneira 

                                                           
56BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n◦ 2112194-16.2017.8.26.0000. Agravante: 
Célia Maria Francisco Pierroti. Agravado: Juízo. Relator: Desembargador Fábio Pondestá. Julgado: 23 out. 2017. 
57BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n◦ 2167262-82.2016.8.26.0000. Agravante: 
Samuel Izidoro do Nascimento e Outro. Agravado: Maria José da Silva. Relator: Desembargador Piva 
Rodrigues. Julgado: 6 set. 2016. 
58Artigo 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual 
ou superior a dez anos.  Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o 
prazo excedente.  
59Artigo. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub - rogados nos seus direitos e obrigações: I - nas locações com 
finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as 
pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel; [...]. 
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diversa,  colocando o cônjuge e o companheiro em dispositivos diferentes, resultando em 

tratamento não igualitário entre os dois institutos. 

O companheiro havia sido relegado às disposições gerais na parte do direito 

sucessório, mais precisamente ao artigo 1.790 do Código Civil, o qual não figurava no rol 

taxativo dos herdeiros necessários, diferentemente do que acontece com a pessoa do cônjuge, 

este regulado no artigo 1.829 do mesmo Diploma legal. 

A equiparação questionada e confirmada em sede de repercussão geral, levou a 

pessoa do companheiro ao patamar de igualdade com a pessoa legalmente casada, sendo 

estendido àquele, os mesmos direitos deste, no que se refere à sucessão legítima, passando-o a 

condição de herdeiro necessário. 

Tal reconhecimento, trouxe ao mundo jurídico mudanças importantes no que diz 

respeito ao direito das sucessões, em especial, a equiparação da união estável ao instituto do 

casamento, e com elas, trouxe determinadas cautelas, conforme relatadas na parte final deste 

artigo, as quais devem ser cuidadosamente observadas na prática dos atos jurídicos, 

principalmente no âmbito do Direito Imobiliário.  
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Resumo: As ações possessórias são instrumentos de defesa da posse e, assim, tutelam esse 

instituto de grande relevância no mundo jurídico. Portanto, para que seja possível a 

compreensão das demandas possessórias, imperioso que se conheça, de antemão, o conceito 

de posse, as teorias que versam sobre ela, bem como a sua classificação e natureza jurídica. 

Isso porque, tais questões possuem reflexos no direito processual, os quais devem ser 

percebidos com cautela, para o alcance de um provimento jurisdicional justo, adequado e 

efetivo. Até porque, é bastante comum de se ver no dia-a-dia práticas de esbulho, turbação ou 

até mesmo de ameaça da posse, práticas estas que dão ensejo à necessidade de uma proteção 

possessória.   

Palavras-chave: posse; ações possessórias; direito possessório. 

 

Abstract: The possessory actions are instruments of defense of possession and, thus, protect 

this institute of great relevance in the legal world. Therefore, in order to be able to understand 

possessory issues, it is important to know, in advance, the concept of possession, the theories 

that deal with it, as well as its classification and legal nature. This is due to the fact that such 

questions have reflexes in procedural law, which must be made with caution, in order to reach 

a fair, adequate and effective jurisdictional provision. And this is because it is quite common 

to see, day to day, practices of disseisin, trespass, or even threat of possession, practices 

which give rise to the need of a possessory protection. 

Keywords: possession; possessory actions; possessory rules. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esse trabalho tem por objeto expor alguns pontos relevantes sobre as ações 

possessórias, que são um importante instrumento de tutela da posse.  

Assim, para que se tenha a adequada compreensão desses instrumentos, faz-se 

necessário o entendimento prévio daquilo que eles visam proteger, ou seja, da posse 

propriamente dita. 

Conforme será visto adiante, existe uma discussão conceitual em relação a esse 

instituto. Isso porque, para alguns doutrinadores3, a posse seria um estado de fato, ao passo 

que, para outros estudiosos4, a posse estaria consubstanciada em um interesse juridicamente 

protegido.  

Ademais, será visto que, para o entendimento do conceito de posse, necessário é 

preciso estudar as duas principais teorias existentes que a explicam, apontando aquela que é 

adotada no Direito brasileiro.  

O presente trabalho mostrará, ainda, como a distinção da natureza jurídica da posse 

possui repercussão na esfera jurídico-processual. 

Compreendidas essas questões, o estudo passará pelos temas genéricos atinentes às 

ações possessórias, tais como competência para a sua propositura, a fungibilidade aplicada a 

tais ações, a possibilidade do litisconsórcio passivo multitudinário e as suas particularidades, a 

natureza dúplice dessas ações, a exceção de domínio, a adequação procedimental, dentre 

outros. 

Depois de fornecidos os elementos que possam ajudar a elucidar a essência das 

ações possessórias, serão estudadas as ações individualmente, demonstrando o cabimento e as 

peculiaridades de cada uma delas.  

 
1 POSSE  

 
De acordo com Antonio Carlos Marcato5, a análise das medidas judiciais 

necessárias à obtenção de tutela possessória impõe, primeiramente, o entendimento do próprio 

instituto da posse, que, para ele, passa a fazer sentido quando vislumbrada do ponto de vista 

                                                           
3 SCAVONE JUNIOR, L. A.. Direito Imobiliário: Teoria e Prática. 12ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 1082.  
4FARIAS, CRISTIANO, C.; ROSENVALD, N.. Direitos Reais. 2006. p. 35. 
5 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 115. 
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processual, já que, para alguns doutrinadores6, a posse não poderia ser concebida como um 

interesse juridicamente protegido, ou seja, como um Direito, mas, sim, como um estado de 

fato. 

A corroborar, é possível citar o entendimento do Dr. Luiz Antonio Scavone 

Junior, que ensina que “a posse nada mais é que o exercício de fato, pleno ou não, de um dos 

poderes inerentes ao domínio”7
.   

Pois bem, estado de fato ou Direito, a verdade é que, para explicar a posse, é 

imprescindível a análise das duas principais teorias existentes a esse respeito. É o que será 

visto no tópico seguinte.  

 

1.1 Teorias sobre a posse  

 

Conforme mencionado acima, para o entendimento do conceito de posse, é 

imperiosa a compreensão das duas teorias que tratam da sua natureza jurídica, a saber: a 

teoria subjetiva e a teoria objetiva. 

A primeira delas foi desenvolvida por Fréderic Charles Savigny e, como bem 

explica Antonio Carlos Marcato, segundo esta teoria, a posse passa a existir a partir da 

combinação de dois atributos exercidos sobre a coisa, quais sejam, o corpus e o animus, sem 

os quais não haveria relação de possuidor, mas de mero detentor e, como é cediço em Direito, 

quando estar-se-á a falar em ação possessória, detenção é fato estranho.  

Nesse particular, vale a pena descrever os ensinamentos do aludido Jurista8: 

 
O corpus, elemento material da posse, é representado pelo poder físico da pessoa 
sobre a coisa possuída; o animus, seu elemento subjetivo, volitivo, representa a 
vontade do possuidor em ter a coisa como sua, pois, caso contrário, há a mera 
detenção do bem. Somente estará configurada a posse quando o possuidor se 
comportar em relação à coisa com animus domini, com a vontade, a intenção, de tê-
la como sua; aquele que a detiver in nomine alieno (em nome alheio, como sucede, 
entre outros, como locatário, o comodatário e o depositário) será mero detentor e 
não seu possuidor. 

 

Essa teoria contrapõe a teoria objetiva, desenvolvida por Rudolf von Jhering, 

segundo a qual “a posse é o poder de fato, ou seja, a exteriorização de um direito sobre o 

bem possuído, importando, para a sua caracterização, a utilização econômica da coisa, 

                                                           
6 SCAVONE JUNIOR, L. A.. Direito Imobiliário: Teoria e Prática. 12ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 1082. 
7 SCAVONE JUNIOR, loc. cit. 
8MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 115. 
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ainda que exercida in nomine alieno”9. Em outras palavras, o possuidor não é somente aquele 

que mantém a coisa em seu domínio, mas também aquele que possa dela extrair as vantagens 

econômicas. 

Daí, então, surge a possibilidade de bipartição da posse, tendo em vista que o 

mesmo bem pode ser possuído, ao mesmo tempo, pelo possuidor direto e pelo possuidor 

indireto10.  

Mas qual seria a teoria adotada pelo ordenamento jurídico pátrio? A resposta está 

no artigo 1.196 do Código Civil11, que, seguindo os passos da legislação anterior, isto é, do 

artigo 485 do Código Civil de 1916, adotou, em regra, a teoria objetiva da posse12.  

Indo além, entendido o conceito de posse e das principais teorias que a explicam, 

importante verificar também a sua natureza jurídica, que, de igual modo, se revela à luz do 

Direito Processual.  

 

1.2 Natureza jurídica da posse 

 

É importante definir a natureza jurídica da posse, porque é a partir dessa 

compreensão que algumas relevantes questões processuais se manifestam. A exemplo, tem-se 

a definição da competência territorial para a propositura de determinada ação. 

Isso porque, se a demanda originária estiver fundada em direito pessoal, impõe-se 

a aplicação do artigo 47, §1º, do Código de Processo Civil13, que estabelece como 

competente o foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Por outro lado, consoante o 

artigo 47, §2, do Código de Processo Civil14,  para as ações fundadas em direito real sobre 

imóveis, é competente o foro de situação da coisa, ou seja, da comarca onde o imóvel estiver 

situado.  

Nesse sentido, vale verificar precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

 

                                                           
9MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 115. 
10MARCATO, A. C. loc. cit. 
11Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 
poderes inerentes à propriedade. 
12Administrativo. Ocupação de área pública por particulares. Construção. Benfeitorias. Indenização. 
Impossibilidade. (...) 2. O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o 
exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). (...) 12. Recurso Especial provido. 
(REsp 945.055/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 20/08/2009) 
13 Art. 47. § 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair 
sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 
14Art. 47. § 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 
competência absoluta. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. USUFRUTO 
VITALÍCIO DE IMÓVEL. DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO E PERCEPÇÃO 
DOS FRUTOS. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO 
DO RÉU. (...). 4. Demanda originária fundada em direito pessoal, a atrair a 
aplicação do art. 94 do Código de Processo Civil/1973, que estabelece como 
competente o foro do domicílio do réu. (...) 6. Nos termos do art. 95 do Código 
de Processo Civil/1973, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras ou nunciação de 
obra nova, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou de eleição. 7. 
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - MG, ora suscitante. (CC 139.581/MG, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
22/06/2016, DJe 27/06/2016) – (grifo nosso).15 

 

Verifica-se, portanto, que a definição da natureza jurídica da relação, isto é, se real 

ou pessoal, influenciará, por exemplo, na competência territorial para a propositura das ações 

possessórias. Destaca-se, ainda, que, sendo competente o foro do domicílio do réu, a regra é 

de competência relativa, admitindo-se a sua prorrogação. Por outro lado, sendo competente o 

foro do local do imóvel, a regra de competência passa a ser absoluta, não se admitindo que a 

demanda tenha andamento em outro local16.  

 

1.3 Classificação da posse 

 

Outro ponto relevante a ser estudado refere-se à classificação da posse, que pode 

ser justa ou injusta; de boa-fé ou de má-fé; de força velha ou de força nova.  

De maneira objetiva, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou 

precária17. A posse injusta, por sua vez, é aquela que se encontra maculada com uma das 

características acima apontadas.  

A posse de boa-fé recai sobre o possuidor que ignora o vício ou o obstáculo que 

impede a aquisição da coisa18. A contrario sensu, a posse de má-fé recai sobre aquele que não 

ignora a injustiça da posse.  

No que tange à posse temporalmente considerada, isto é, posse nova ou posse 

velha, imperioso destacar que esta classificação possui bastante repercussão no aspecto 

procedimental, ou melhor, nas técnicas processuais cabíveis para tutela do direito à posse. 

                                                           
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência n° 139.581/MG. Suscintante: Juízo de Direito 
da 3ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete/MG. Suscitado: Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Brasília/DF. 
Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção. Brasília,  22 de junho de 2016. 
16 NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. 8ª. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 850-851. 
17 Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
18 Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou 
quando a lei expressamente não admite esta presunção. 
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Em outras palavras, conforme explica Luiz Guilherme Marinoni19, “no sistema 

atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria 

possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar 

possessória”. E, indo além, elucida este Autor: 

 

Há que se fazer a distinção entre procedimento possessório e tutela possessória para 
deixar claro que a circunstância de a ação ser proposta dentro de ano e dia nada tem 
a ver com a tutela possessória e com a discussão da posse. Ação, seja ou não 
proposta dentro de ano e dia, sempre será fundada no fato jurídico posse e almejará a 
tutela possessória. Como é evidente, o direito à tutela possessória não perde o seu 
conteúdo pelo fato de ter passado o prazo de ano e dia. O que varia, conforme tenha 
ou não passado ano e dia, é o procedimento, ou melhor, são as técnicas processuais 
cabíveis para tutela do direito à posse. Atualmente, o que varia é apenas o emprego 
da técnica antecipatória, que, quando passado ano e dia, exige, além dos requisitos 
do art. 562 do CPC20, a demonstração de uma situação de urgência ou de um dos 
casos de evidência indicados pelo Código (arts. 30021 e 311 do CPC22).  
 

Nesse particular, frisa-se que, à luz do Código de Processo Civil de 1973, o 

seguinte parâmetro norteava o aspecto conceitual de posse nova ou de posse velha: a posse 

exercida a menos de ano e dia, seria considerada posse nova; a posse exercida mais do que 

ano e dia era chamada de posse velha. Essa distinção tinha repercussão no antigo Código de 

Processo Civil em razão da concessão ou não de medidas liminares. Assim, quando uma ação 

era ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, recebia o título de ação de força 

nova e o autor teria direito à antecipação de tutela; porém, quando intentada depois de ano e 

dia, a ação seria de força velha e sem direito à referida liminar. 

Como é sabido, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe algumas alterações 

no que tange aos pedidos liminares. Assim, no capítulo seguinte será visto, de forma breve, 

                                                           
19 MARINONI, L. G. et al. Novo curso de processo civil: Tutela dos direitos mediante procedimentos 
diferenciados. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 162. 
20 Art. 562.  Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 
mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 
21 Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
22 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 
que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 
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que mudanças foram estas e, especialmente, como elas impactaram ou poderão impactar as 

pretensões tidas como urgentes dentro de uma ação em que se discute a posse.  

 

1.4 Medida liminar possessória 

 

Com a edição do Código de Processo Civil atualmente em vigor, alterou-se o 

instituto da antecipação de tutela prevista no então vigente artigo 273 do Código de Processo 

Civil de 1973, a qual passou a ser considerada espécie do gênero “tutela provisória”, que se 

divide em “tutelas provisórias de urgência” ou “tutela provisória de evidência”. Dentro das 

tutelas provisórias de urgência, tem-se, ainda, a classificação das tutelas como sendo 

antecipadas e cautelares, sendo que estas, por sua vez, dividem-se em antecedentes ou 

incidentais.  

Mas qual seria o reflexo dessa alteração advinda com o Código de Processo 

Civil de 2015 nas ações possessórias, sejam elas de força nova ou de força velha?  

É que, ainda no sentido do regramento processual anterior, se a posse é nova, 

caberá a tutela provisória de urgência ou, até mesmo, a de evidência. Contudo, para os casos 

de ação de força velha, em que não era concebível a liminar, passa a ser cabível a tutela 

provisória, mas não a de urgência, apenas a de evidência, pois, conforme explicado pelo 

Professor Antonio Carlos Marcato, se alguém esbulha um bem de outrem e este aguarda mais 

de ano e dia para reclamá-lo, urgência não há mais23.  

No entanto, Humberto Martins Teodoro Júnior parece divergir do entendimento 

do Professor Antonio Carlos Marcato no que tange à concessão de liminar no bojo das ações 

de força nova e de força velha. Veja-se: 

 
Na primeira, a reintegração liminar independe da comprovação do requisito do 
perigo de dano, exigível nas tutelas urgentes em geral. Tudo se passa como nas 
tutelas de evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil): se o possuidor 
demonstrar o esbulho recente, a liminar terá de ser-lhe prontamente concedida; (ii) 
na ação de força velha, ainda será possível obter-se medida liminar, mas já então o 
possuidor terá de sujeitar-se aos requisitos da antecipação de tutela (artigo 300); e, 
eventualmente, terá ainda de aguardar a realização da audiência de mediação 
prevista para as possessórias coletivas (art. 565 do Código de Processo Civil)24.  

 

Note que o doutrinador ora em destaque entende que, na posse nova, é 

dispensável a comprovação do periculum in mora, para a concessão da tutela provisória de 

                                                           
23MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 124. 
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Vol. II, 50ª 
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 121 e 122. 
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urgência, de modo que esta seria concedida apenas amparada no fumus boni iuris, o que mais 

se assemelha com a tutela da evidência. No que tange à posse velha, entende ser cabível a 

tutela provisória de urgência, desde que comprovados os requisitos que a autorizam, ou seja, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano.  

 

2 AÇÕES POSSESSÓRIAS: GENERALIDADES 

 

2.1 Fungibilidade 

 

O artigo 554 do Código de Processo Civil25 concebe a fungibilidade entre as 

tutelas possessórias, sendo, portanto, permitido ao Magistrado conceder uma tutela 

possessória diferente daquela requerida pelo autor26.  

Assim, citando exemplo dado pelo Professor Antonio Carlos Marcato27: 

 

O autor promove ação de manutenção de posse, mas o juiz verifica, no curso do 
processo, que o réu esbulhou e não simplesmente turbou a posse, caso em que 
concederá ao primeiro a tutela possessória adequada, determinando a sua 
reintegração na posse do bem. 
 

Isso acontece porque o objetivo das ações possessórias é sempre o mesmo, qual 

seja, a proteção da posse, variando o tipo de ação apenas em razão do tipo de moléstia 

sofrida28. Nas palavras do Professor Antonio Carlos Marcato, “o que reclama, em suma, é 

uma tutela jurisdicional adequada à proteção de sua posse, independentemente da natureza 

da ofensa sofrida”29.  

 

2.2 Litisconsórcio passivo multitudinário 

 

Como bem explica o Ministro Luis Felipe Salomão, as ações possessórias com 

invasões coletivas sempre trouxeram, além de grande preocupação social, uma certa 

perplexidade jurídica, especialmente por abranger grande número de pessoas no polo passivo, 

                                                           
25 Art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e 
outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. 
26 NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. 8ª. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 848. 
27 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 
118. 
28 NEVES, D. A. A. loc. cit.  
29 MARCATO, A. C. op. cit.  p. 119. 
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em geral grupos organizados de posseiros, sem personalidade jurídica, e, muitas vezes, quase 

de impossível identificação30. 

Inaugura-se, assim, ainda na visão do aludido Magistrado, um litisconsórcio 

multitudinário passivo formado por réus incertos, em uma situação dinâmica, onde há 

constante mudança do polo passivo em razão da adesão de novos "moradores" na terra objeto 

do litígio. 

A problemática consiste, então, em definir a forma de citação nas ações 

possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel. E é o artigo 554 

do Código de Processo Civil, e seus parágrafos, que definem a regra nessa hipótese. Vale a 

pena conferir: 

 

Art. 554.  A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que 
o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos 
pressupostos estejam provados. 
§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de 
pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local 
e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério 
Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da 
Defensoria Pública. 
§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1o, o oficial de justiça procurará os 
ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. 
§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação 
prevista no § 1o e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se 
de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do 
conflito e de outros meios. 

 

Outrossim, válida a leitura da ementa de recente precedente do Superior Tribunal 

de Justiça sobre a questão: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO 
INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES 
NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS 
INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO. (...) 2. 
Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de 
imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos. 3. O CPC/2015, 
visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses 
público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de 
integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao 
feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4. O 
novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas 
indistintamente, sem  

                                                           
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.314.615/SP (2012/0055332-1). Recorrente: José 
Francisco de Jesus Santos. Recorrido: Umberto Salomonte - Espólio. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma. Brasília,  09 de maio de 2017. 
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que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados 
devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a 
indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a 
citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais 
serem citados presumidamente (citação por edital). 5. Na hipótese, deve ser 
reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação 
por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso especial provido. (REsp 
1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 09/05/2017, DJe 12/06/2017) – (grifo nosso).31 

 

Contudo, importante pontuar que a ausência de identificação das partes tem séria 

repercussão nos limites da coisa julgada. Isso porque, haverá a dificuldade de identificar (i) 

aquele que será atingido pela autoridade daquela decisão; (ii) aquele que deverá se submeter 

àquela determinação judicial; e (iii) aquele que terá legitimidade para, no futuro, promover 

uma ação rescisória, se for o caso, pois, o Código de Processo Civil, tanto o anterior como o 

atual, preconiza que a sentença só atinge quem integrou a demanda figurando como parte, não 

beneficiando e nem prejudicando aquele que não tenha participado da relação processual.  

 
2.3 Natureza dúplice das ações possessórias 

 
A natureza dúplice, na sua acepção material, está presente nas ações em que os 

litigantes ocupam posições de igualdade dentro do processo. Nesse sentido, explica o 

Professor Fredie Didier Jr.32: 

 

As ações dúplices são as ações (pretensões de direito material) em que a condição 
dos litigantes é a mesma, não se podendo falar em autor e réu, pois ambos assumem 
concomitantemente as duas posições. Esta situação decorre da pretensão deduzida 
em juízo. A discussão judicial propiciará o bem da vida a uma das partes, 
independentemente de suas posições processuais. A simples defesa do réu implica 
exercício de pretensão; não formula pedido o réu, pois a sua pretensão já se encontra 
inserida no objeto de uma equipe com a formulação do autor. É como uma luta em 
cabo de guerra: a defesa de uma equipe já é, ao mesmo tempo, também o seu ataque.  

 

Percebe-se que, quando a ação possui natureza dúplice, a pretensão formulada 

judicialmente poderia ter sido iniciada por quaisquer das partes, pois, aquele que vier a figurar 

no polo passivo já exercita a sua pretensão na própria defesa, sem a necessidade de reconvir 

ou de formular pedido contraposto.  

                                                           
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.314.615/SP (2012/0055332-1). Recorrente: José 
Francisco de Jesus Santos. Recorrido: Umberto Salomonte - Espólio. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma. Brasília,  09 de maio de 2017. 
32 DIDIER JUNIOR., F. Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 11 ed,  Salvador: Editora Juspodivm, 2009, 
p. 210. 
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Assim, o simples fato de o réu contestar a ação, no gozo de seu direito de defesa, 

sem que precise formular qualquer pedido expresso, poderá ele obter a tutela jurisdicional 

objeto do litígio, simplesmente como resultado lógico e automático da sucumbência do autor. 

No que tange às ações possessórias, é possível identificar essa natureza dúplice 

pela leitura do artigo 556 do Código de Processo Civil, que preconiza o seguinte: 

 

Art. 556.  É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, 

demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 

turbação ou do esbulho cometido pelo autor. 

 

Contudo, nesse particular, vale a pena frisar a ressalva feita pelo Professor 

Antonio Carlos Marcato, no sentido de que seria possível inferir-se de tal comando que a lei 

estaria autorizando a técnica da contraposição de pedidos (reconvenção ou pedido 

contraposto) nas ações possessórias e não que elas possuem natureza dúplice. Isso porque, 

conforme explica, “o aludido dispositivo utiliza o verbo demandar, assim autorizando a 

conclusão de que exige do réu a formulação de pedido expresso na contestação, sem o que 

não poderá obter o bem da vida almejado, mesmo no caso de rejeição do pedido do autor
33”. 

Ora, é muito importante que se compreenda que a natureza dúplice seria um efeito 

automático de obtenção do bem da vida com a rejeição do pedido do autor, sem que o réu 

tenha formulado pretensão alguma, ou seja, sem que ele tenha assumido uma posição ativa 

dentro do processo. Isso porque, caso haja a necessidade de se “demandar”, como dita a lei, 

não se trata, então, de natureza dúplice, mas, sim, de utilização da aludida técnica de 

contraposição dos pedidos.  

E, de acordo com Antonio Carlos Marcato, esta nuance possui reflexos em termos 

processuais. Vale conferir34: 

 

A adoção da técnica da contraposição pressupõe a existência de identidade do 
conjunto fático em que ambas as partes apoiam seus pedidos, ao passo que nas ações 
dúplices tais requisitos não são necessariamente exigidos, devendo haver, isso sim, 
identidade das pretensões das partes, como ocorre, sob o ponto de vista da proteção 
da posse, nas ações possessórias típicas.   

 

                                                           
33 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 
121. 
34 MARCATO, A. C., loc. cit.  
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Aliás, sob esse prisma, há quem diga que sequer cabe pedido reconvencional nas 

ações possessórias, já que elas possuem natureza dúplice, o que significa exatamente a 

possibilidade de o réu demandar, na contestação, a proteção possessória35. 

 

2.4 Exceção do domínio 

 

Consoante o artigo 557 do Código de Processo Civil, "na pendência de ação 

possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do 

domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 

Assim, não é possível propor ação petitória na qual se discute a propriedade do 

bem cuja posse já esteja sendo discutida no bojo de ação possessória. Nesse aspecto, pontua 

Daniel Amorim Assumpção Neves que não haveria qualquer inconstitucionalidade em relação 

àquele dispositivo, uma vez que não afasta da parte o direito de ação, servindo a ação 

possessória como uma condição suspensiva do exercício desse direito36. 

A posse, sendo caracterizada como um direito autônomo, diferente da 

propriedade, podendo ser oposta inclusive em desfavor do próprio proprietário, a proibição 

legal de que trata o aludido artigo visa proteger o possuidor contra o proprietário que 

esbulhar, turbar ou ameaçar a sua posse37.  

É com esse mesmo intuito que o artigo 1.210, § 2, do Código Civil, afirma não 

obstar a manutenção ou a reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito 

sobre a coisa. 

Conforme explica Daniel Amorim Assumpção Neves, e aqui pede-se vênia para 

fazer uso de suas próprias palavras "[...] o réu, em ação possessória, não poderá alegar em sua 

defesa a propriedade sobre o bem, porque se assim não o fosse, todo proprietário poderia 

tomar para si a posse, ainda que de forma ilegítima [...]"38. 

Tal premissa não se aplica, contudo, nas ações possessórias em que as partes 

disputam a posse com base na alegação de propriedade, isto é, quando ambos os litigantes 

                                                           
35 Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Arredamento mercantil – “leasing” – reintegração de posse – 
pedido reconvencional – natureza dúplice da ação possessória – descabimento. Não cabe reconvenção na ação 
possessória, pois a sua natureza dúplice significa exatamente a possibilidade do réu, na contestação, 
demandar a proteção possessória e a indenização por eventual prejuízo resultante do esbulho ou turbação 
cometido em relação ao bem de que sofreu desapossamento (Apel. c/ ver. Nº 520.062, 2ª Câm., rel. Juiz 
Andreatta Rizzo, j. em 03.08.1998. Referência: Pontes de Miranda, Comentários, 1977, tomo XIII, pp. 195-198) 
– (grifo nosso). 
36 NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. 8ª. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 852. 
37 NEVES, D. A. A. loc. cit.  
38 NEVES, D. A. A. loc. cit. 
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utilizam do argumento de que são proprietários para justificar o direito à posse. Esse é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. 
CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO. 1. (...)  
2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos 
os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando 
duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes. 3. (...). 5. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 
27/02/2013) – (grifo nosso). 

 

Outra exceção que pode ser vislumbrada reside na possibilidade de propor ação 

dominial quando a figura do réu for uma terceira pessoa. Afinal, conforme elucida Antonio 

Carlos Marcato, "a disputa possessória entre autor e réu não pode obstar a reivindicação do 

domínio sobre o bem em relação a terceiros, pois a solução a ser dada ao respectivo processo 

não interferirá diretamente no processo em que aqueles contendem"39.  

 

2.5 Adequação procedimental 

 

Conforme mencionado brevemente acima, existe diferença no que toca ao 

procedimento das ações possessórias e tal diferença decorre do texto legal40.  Nesse aspecto, 

vale a pena conferir os ensinamentos de Antonio Carlos Marcato41: 

 

Da dicção do art. 558 e seu parágrafo, do NCPC, extrai-se que na ação de força 

nova (aquela proposta antes de decorrido um ano e dia do ato de esbulho ou 
turbação da posse) versando sobre bem imóvel, a manutenção ou a reintegração será 
processada com a observância do procedimento especial previsto nos arts. 560 a 
566; observar-se-á o procedimento comum para a ação de força velha (a proposta 
após decorrido aquele prazo), quando também versar sobre bem imóvel. O 
procedimento do interdito proibitório será sempre o especial, pois descabido cogitar, 
em relação a ele, situação envolvendo posse velha, já que a ameaça de ofensa à 
posse é necessariamente atual.   

 

Portanto, a ações possessórias de força nova sempre obedecerão ao rito especial, 

ao passo que as ações de força velha tramitarão pelo procedimento comum, sem perder, 

                                                           
39 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 
124. 
40 Artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigos 560 a 566 do mesmo diploma legal. 
41 MARCATO, A. C. loc. cit. 
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contudo, as suas características próprias de ação possessória, as quais foram estudadas acima, 

a saber: a fungibilidade, a natureza dúplice e a vedação de exceção de domínio42.  

O procedimento do interdito proibitório, por sua vez, também será o especial, uma 

vez que, por uma questão lógica, não se vê aqui situações envolvendo a posse velha, pois o 

pressuposto para esse tipo de demanda, conforme será visto adiante, é a ameaça, sendo certo 

que este tipo de conduta volitiva é, necessariamente, iminente, atual, não se coadunando com 

as características de uma posse denominada antiga.  

 

3 AÇÕES POSSESSÓRIAS: ESPÉCIES 

 

Pois bem, entendido o conceito de posse, assim como os aspectos gerais que 

abarcam as ações possessórias, o próximo passo é estudar cada uma dessas ações, de forma 

breve, verificando as suas peculiaridades e hipóteses de cabimento.  

 

3.1 Ações de manutenção e de reintegração de posse  

 

De acordo com o artigo 560 do Código de Processo Civil, "o possuidor tem direito 

a ser mantido na posse em caso de turbação e de ser reintegrado em caso de esbulho". 

Conforme explica Luiz Guilherme Marinoni43, “a manutenção requer turbação, 

que significa incômodo ao exercício da posse. A ação de manutenção objetiva tutelar o 

exercício da posse em condições normais, afastando os atos que, sem a usurparem, dificultam 

o seu exercício”.  

Já a reintegração, ainda nas palavras do referido Doutrinador44, “pressupõe a 

perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. A ação de reintegração visa à 

recuperação da posse de que o possuidor foi privado pelo ato”. 

Consoante as disposições do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil45, o 

Autor, ao propor as ações de manutenção ou de reintegração de posse, deverá comprovar, não 

                                                           
42 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 
124. 
43 MARINONI, L. G. et al. Novo curso de processo civil: Tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 165. 
44 MARINONI, L. G. loc. cit. 
45 Art. 561.  Incumbe ao autor provar: 
I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 
reintegração. 
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só a sua posse, mas também a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data destes 

acontecimentos, bem como a continuação da posse, embora turbada – na ação de manutenção; 

ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Ainda nos termos do regramento processual, "estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de 

manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada", 

conforme previsto no artigo 562 deste Diploma. 

Outrossim, se for suficiente a justificação, o juiz determinará a expedição de 

mandado de manutenção ou de reintegração, conforme previsto no Código de Processo 

Civil46. 

Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor 

promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para que, querendo, apresente a 

sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Destaca-se, contudo, que quando for ordenada a 

justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar47. 

 

3.2 Interdito proibitório 

 

Ao passo que as ações de manutenção e de reintegração de posse possuem como 

finalidade a obtenção de tutela jurisdicional que cesse, respectivamente, eventual turbação ou 

ao esbulho, caracteriza-se o interdito proibitório pela sua natureza preventiva, impondo ao réu 

uma obrigação de não fazer, isto é, de não turbar ou esbulhar a posse do autor, cumulando tal 

determinação com a cominação de pena pecuniária, caso transgrida a ordem judicial48. 

Portanto, nos moldes do artigo 567 do Código de Processo Civil, “o possuidor 

direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz 

que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se 

comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 

                                                           
46 Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de 
reintegração. 
47 Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 
(cinco) dias subsequentes, a citação do réu para que, querendo, apresente a sua contestação no prazo de 15 
(quinze) dias. 
Parágrafo único.  Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da 
decisão que deferir ou não a medida liminar. 
48 MARCATO, A. C. Procedimentos Especiais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 
133 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme mencionado acima, as ações possessórias constituem importantes 

instrumentos de proteção da posse. Além disso, possuem um papel de grande relevância no 

mundo jurídico, pois são corriqueiras as situações em que há violação do instituto que visam 

tutelar.    

Verificou-se, ainda, que o estudo das ações possessórias pressupõe a compreensão 

daquilo que venha a ser concebido como posse, bem como da teoria adotada no Direito 

brasileiro, que é a objetiva. Isso porque, todos esses aspectos repercutem na esfera do Direito 

Processual, que, conforme dito alhures, é a forma de alcance da proteção desse Direito ou 

estado de fato – tema controvertido na doutrina.  

Foi possível identificar, outrossim, os diferentes tipos de ações possessórias e as 

hipóteses de cabimento de cada uma delas, observando-se a fungibilidade que permite ao Juiz 

a concessão de tutela diversa daquela pleiteada, porque, em verdade, a finalidade desses tipos 

de ações é sempre a mesma, qual seja, a proteção da posse.  

Por fim, foram verificadas as peculiaridades, de uma forma global, que abarcam o 

procedimento das ações possessórias, destacando-se os pontos frágeis da legislação que, de 

certa forma, causam polêmicas na doutrina e na jurisprudência.  
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Resumo: O presente artigo trata-se de um ensaio sobre as inovações trazidas pela entrada em 

vigor da Lei 13.465/2017 (que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a 

liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 

fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos 

procedimentos de alienação de imóveis da União), cujo principal escopo, visando legitimar o 

interesse público e social, é a incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, isto é, a literal regularização de situações de 

fato de moradias desse tipo que há tempos são realidades no País. 

Palavras-chave: regularização fundiária urbana; núcleos urbanos informais; ordenamento 

territorial urbano; titulação dos ocupantes; interesse público e social. 

 

Abstract: This article is an essay on the innovations brought about by the entry into force of 

Law 13.465/2017 (which provides for a rural and urban land regularization, a settlement of 

credits granted to settlers of agrarian reform and land regularization in the field of Legal 

Amazon; mechanisms to improve the efficiency of procedures for the sale of properties of the 

Union), whose main purpose, aiming to legitimize the public and social interest, is the 

incorporation of nuclei informal urban planning and the titration of its occupants, that is, the 

literal regularization of situations of fact of habitations of this type that have long been 

realities in the country. 

Keywords: urban land regularization; informal urban centers; urban territorial ordering; 

occupancy titration; public and social interest. 

 

                                                 
1 Advogado. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pós – graduando em 
Direito Imobiliário Material e Processual pela Escola Paulista de Direito. 
2 Advogado. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós – graduando em Direito 
Imobiliário Material e Processual pela Escola Paulista de Direito. Especializado em Administração de 
Condomínios pela Escola Paulista de Direito. Especializado em Gestão Financeira Condominial pela Escola 
Superior da Advocacia. Sócio do escritório Maiorga Sociedade de Advogados. 

 



126 
ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a entrada em vigor da atual Constituição Federal, isto é, há vinte e nove 

anos, a sociedade brasileira tenta trazer efetividade para todas as normas programáticas 

estipuladas de maneira inovadora por esta Carta Magna. A questão da garantia ao direito à 

propriedade insculpida no artigo 5º, XXII desta norma, tem sido uma das normas mais 

esvaziadas e, até recentemente, quase nenhuma regulamentação infraconstitucional existia 

para efetivá-la. 

 Com o passar dos anos, certas leis foram surgindo tais como as Leis n° 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade, 11.124/2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social, bem como a norma objeto do presente estudo, a Lei n° 13.465/2017 – Regularização 

Fundiária Rural e Urbana, todas estas com os mesmos objetivos de que se permita legalizar 

situações de fato que são uma realidade no País, como é o caso das “favelas” ou 

“comunidades”3, tendo em vista que, considerando a realidade brasileira, há notória 

ineficiência atinente às políticas públicas devido à falta de outras garantias constitucionais 

como aquelas previstas no artigo 6° da Constituição Federal de 1988, tais como saúde, 

educação e segurança. 

No entanto, mesmo assim, pouco progresso se tem observado em relação à essa 

situação em que o Estado, e o restante da população, somente agem como se a existência dos 

núcleos urbanos informais e de seus moradores simplesmente não fosse um fato, algo que 

claramente tem repercutido em danos incalculáveis, principalmente no que diz respeito a 

crises nos âmbitos dos sistemas de Saúde e Educação, assim como no que tange à Segurança 

Pública, visto que, apenas tem sido dada atenção aos respectivos efeitos destas situações, 

porém não às suas causas.  

No decorrer deste artigo, será demonstrado que a Regularização Fundiária Urbana 

é um instrumento extremamente necessário para o Brasil como um todo, seja para os próprios 

moradores desses núcleos urbanos que vivem à margem da sociedade, até mesmo para o 

                                                 
3 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE as define como sendo um conjunto de domicílios com 
no mínimo 51 unidades que ocupa, de maneira desordenada e densa, terreno de propriedade alheia (pública ou 
particular) e que não possui acesso a serviços públicos essenciais. A definição adotada pela ONU buscou 
padronizar internacionalmente a definição de favela/slum, pois as diferenças entre os diferentes critérios 
adotados pelos países vinculados à Organização não permitiam uma quantificação do número total de pessoas 
que vivem em favelas no mundo. Foi adotado em 2002 uma definição operacional que estabelece que uma 
favela/slum é uma área que combina as seguintes características: acesso inadequado à água potável; acesso 
inadequado à infraestrutura de saneamento básico e outras instalações; baixa qualidade das unidades 
residenciais; alta densidade e insegurança quanto ao status da propriedade. Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/institucional_abertura >. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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Estado que poderia estar auferindo renda por meio de arrecadação de tributos (IPTU4, ITBI5 e 

ITCMD6) que só podem ser legalmente cobrados de locais que constituam propriedades de 

acordo com os parâmetros técnico-legais, ou seja, a partir da possibilidade de se transmitir o 

direito de propriedade por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, 

conforme estipulado no artigo 1245 do Código Civil. 

Ademais, procurar-se-á abordar as disposições legais, de modo a tratar das 

possíveis inconstitucionalidades de que padece a lei, assim como das particularidades 

decorrentes da sua entrada em vigor, com escopo nas recentes, porém ainda incipientes 

manifestações dos Tribunais acerca de sua respectiva aplicabilidade. 

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo trazer um entendimento prévio 

sobre as mudanças que a nova legislação implicará no ordenamento jurídico pátrio de modo 

geral. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

A Lei n° 13.465 de 11 de julho de 2017 é consequência de uma série de normas 

que vem sendo criadas desde 1988, ou seja, desde a Constituição Federal vigente, que trouxe 

não só a função social da propriedade, mas também esta como uma garantia a todo e qualquer 

indivíduo conforme o disposto no artigo 5º incisos XXII e XXIII. Este movimento somente 

recebeu amparo infraconstitucional após treze anos, por meio da Lei n° 10.257 de 10 de julho 

de 2001– o Estatuto da Cidade, norma que trouxe uma série de mecanismos já com o intuito 

de promover formas de regularização fundiária urbana, como por exemplo, por meio da 

transferência do direito de construir, usucapião coletiva, dentre outros. 

A Medida Provisória n° 2.220 de 04 de setembro de 2001 que tratava da 

concessão de uso especial para fins de moradia, como também da concessão de uso de bem 

público para fins comerciais na hipótese de haver relevância social que, dada a sua 

importância, fora convertida em lei ao modificar o próprio Código Civil, principalmente em 

                                                 
4 Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município, disposto nos artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional. 
5 Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, tem como fato gerador a transmissão, inter vivos, a qualquer 
título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis, previsto nos artigos 35 a 42 do Código Tributário 
Nacional. 
6 Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de fato gerador quando da transmissão causa mortis 

ou doação a qualquer título ou pelo domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, assim como os 
bens móveis, títulos e créditos, inclusive direitos a eles respectivos, expresso nos artigos 35 a 42 do Código 
Tributário Nacional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doa%C3%A7%C3%A3o
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seus artigos 1.225, inciso XI e 1473, inciso VIII, que passaram a considerar a concessão de 

uso especial para fins de moradia como direito real, passível de ser objeto de hipoteca, como 

primeira alternativa a impossibilidade constitucional da usucapião de bem público. 

Posteriormente, fora promulgada a Lei n° 11.124 de 16 de junho de 2005, que 

trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)7 e criou o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)8, buscando centralizar o tratamento dos 

programas de interesse social do país.  

A Lei n° 11.481 de 31 de maio de 2007 que trata da abertura de acesso aos 

imóveis da União por beneficiários de programas habitacionais, seguida pelas Leis n° 11.952 

de 25 de junho de 2009 e 11.977 de 07 de julho de 2009 que tratam respectivamente da 

regularização fundiária em terras da União Federal e Amazônia Legal (âmbito rural), bem 

como do programa Minha Casa Minha Vida9 e instituição do Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU10, permitindo a conversão em propriedade da posse já legitimada. 

Resultando, portanto, na Lei n° 13.465 de 11 de julho de 2017 que, em suma, é o 

produto de um movimento que tem seguimento há quase trinta anos, de forma a consolidar 

todos os mecanismos de regularização fundiária urbana, valendo-se de uma organização de 

todos esses instrumentos já criados no sentido de viabilizar um sistema mais moderno. 

 

1.1 Conceito: regularização fundiária urbana 

 

A Lei n° 13.465/2017, em seu artigo 9º, conceitua a regularização fundiária 

urbana, doravante nomeada Reurb, como sendo um conjunto de medidas jurídicas, 

                                                 
7 Sistema que centraliza todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse social. É integrado a 
órgãos e entidades relacionados às questões urbanas e habitacionais, tais como Ministério das Cidades, Caixa 
Econômica Federal, Órgãos e Instituições da Administração Pública direta e indireta, entidades privadas que 
desempenham atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário 
Nacional.  
8 Fundo de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas 
estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas a populações 
de menor renda visando garantir um direcionamento específico de renda própria para investimentos no setor da 
habitação de interesse social. 
9  Iniciativa do Governo Federal que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas 
urbanas para famílias de baixa renda em parceria com Estados, Municípios, empresas e entidades sem fins 
lucrativos. 
10 Programa voltado para promover a construção ou aquisição de novas unidades habitacionais, ou a 
requalificação de imóveis urbanos para famílias de baixa renda. 
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urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais 

ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.11   

Sendo que, para tanto, a lei se pauta nos princípios da sustentabilidade 

econômica, social, ambiental e na ordenação territorial para trazer efetividade à função 

social da propriedade e a garantia do acesso à moradia. 

O princípio da sustentabilidade econômica está diretamente relacionado com o 

fato de que os núcleos urbanos irregulares, por estarem fora do comércio formal, haja vista 

não constituírem propriedades passíveis de transmissão, acabam não contribuindo em nada 

para a economia que poderia ser fomentada com a abertura do comércio regular a esses bens, 

desde a compra e venda destes, como a cobrança legítima de serviços de água, luz, telefone, 

entre outros, os quais existem, mas são mantidos de forma ilícita, isto sem falar na 

possibilidade do Estado cobrar impostos e taxas que são restritos a bens sujeitos a registro no 

Oficial  de Registros de Imóveis competente. 

Em relação ao princípio da sustentabilidade social, pode se levar em conta o 

objetivo de promover formas de desmarginalização de pessoas que tem sido tratadas como se 

não existissem e padecessem de problemas, lhes sendo negado o mínimo de condições de 

dignidade, como um fornecimento adequado de água, luz e saneamento básico, devidamente 

estruturado e regulamentado. 

Quanto à sustentabilidade ambiental, apesar de a lei tratá-la como princípio que 

deve permear todo o procedimento da regularização fundiária urbana, no corpo da lei parece a 

relegar a segundo plano, pois, apesar de trazer certas limitações em função do interesse 

ambiental, estas são extremamente restritas.  

Isso porque, a Lei n° 13.465/2017 permite que sejam ocupadas e até mesmo 

regularizadas áreas que pertencem a mananciais, áreas de preservação ambiental ou de 

conservação de uso sustentável conforme dispõe o artigo 11, §§ 2º e 3 º, trazendo limitações à 

regularização somente em relação às áreas de ocupação que margeiam reservatórios artificiais 

de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público em que as ocupações 

fiquem entre o máximo de água já atingido e o limite  projetado para tanto, bem como às 

situadas em territórios indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa, 

conforme os §§ 4º e 5º do artigo retromencionado.  

                                                 
11 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 13.465, de 11 de 

julho de 2017. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2017. 
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No que diz respeito à ordenação territorial, nota-se que este princípio está 

diretamente relacionado ao que deve se presumir como possível dentro de uma comunidade já 

instalada até 22 de dezembro de 2016 – marco legal que impede o incentivo para se 

estabelecerem novos núcleos irregulares com a finalidade de posteriormente serem 

regularizados – visando um planejamento do território ocupado, considerando o potencial do 

aproveitamento das infraestruturas existentes e permitindo se assegurar a preservação dos 

recursos limitados existentes. 

Cumpre ressaltar que, esta lei garante uma nova forma de aquisição originária de 

propriedade e, apesar de se tratar de regularização fundiária urbana, também prevê a 

possibilidade de se regularizar imóveis rurais em seu artigo 11, §6º, desde que inferiores a 

fração mínima de parcelamento estipulada pelo artigo 8º da Lei n° 5.868.72, isto é, de acordo 

com o módulo rural respectivo a cada ente. 

Por fim, o diploma legal em destaque estipula duas espécies de regularização 

fundiária urbana disciplinadas em seu artigo 13 sendo: a Reurb – S (Interesse Social) que se 

aplica aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa 

renda e a Reurb – E (Interesse Específico) direcionada aos núcleos urbanos informais 

ocupados por pessoas não qualificadas na espécie anterior. 

 

1.2 Aprovação municipal 

 

A Reurb está pautada em um conjunto de medidas para a incorporação e 

ordenação de núcleos urbanos informais que envolvem imensamente o Poder Público 

Municipal, de modo que se fazem necessárias as aprovações urbanísticas e ambientais pelos 

Municípios. 

Sendo assim, o órgão ambiental deve possuir profissionais com atribuição técnica 

para os estudos fundamentais, ainda que sejam realizados convênios com os Estados ou com a 

União, tendo em vista que a Lei n° 13.465/2017 é de abrangência nacional e muitos 

Municípios não detêm profissionais com capacidade técnica de avaliação ambiental, 

permitindo-se, então, a realização dos estudos ambientais pelos Estados. 

Além disso, é imprescindível que os estudos ambientais estejam em consonância 

com os requisitos dos artigos 64 e 65, da Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (com redação 

alterada pela Lei n° 13.465/2017). 

Entretanto, destaca-se que tais estudos alcançam apenas as parcelas dos núcleos 

urbanos informais que ocupam áreas de preservação ambiental, mananciais ou conservação e 
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que os procedimentos adotados para aprovação podem ser desmembrados em fases para que 

se aprove apenas a área não abrangida por nenhuma restrição ambiental. 

Ademais, a classificação em Reurb-S (núcleo urbano informal ocupado 

predominantemente por população de baixa renda) e Reurb-E (núcleo urbano informal 

ocupado por pessoas não classificadas como baixa renda) trazida pela recente lei se mostra 

importante haja vista a necessidade de custeio pelo beneficiário na Reurb-E das adequações, 

projetos e obras previstas no artigo 38 da lei, bem como o reconhecimento da gratuidade aos 

beneficiários da Reurb-S, tendo em vista se tratarem de pessoas de baixa renda. 

Assim, caso a área objeto de regularização por beneficiário enquadrado na Reurb-

E seja privada ou até mesmo pública, a aquisição de direitos reais ficará condicionada ao 

pagamento de justo valor da unidade imobiliária, desconsiderando acessões e benfeitorias do 

ocupante e as valorizações decorrentes. 

De outra ponta, na Reurb-S há facilitação no registro por meio de um único ato, 

inclusive com dispensa de individualização de título cartorial e cópias das documentações e 

da qualificação dos beneficiários. Conquanto que, apenas a Reurb-S admite a legitimação 

fundiária para atribuição de propriedade na sua forma originária de aquisição por ato do Poder 

Público, inclusive com custeio pelo Município dos projetos, implantações e manutenções das 

áreas objeto de regularização, bem como isenções das custas e emolumentos registrais, com 

registro da legitimação fundiária pelo Oficial de Registro de Imóveis independentemente de 

comprovação de pagamento de tributos ou penalidades tributárias (forma originária de 

aquisição). 

Por fim, destaca-se a impossibilidade de regularização fundiária de área non 

aedificandi (área não construível devido a restrições que podem ser estruturais, arquitetônicas 

e militares), que é insuscetível de posse ou propriedade por terceiros e é incorporada ao 

patrimônio público (Federal, Estadual ou Municipal).  

 

1.3 Legitimação fundiária e da posse 

  

A legitimação fundiária é forma de aquisição originária de direito real da 

propriedade em núcleos urbanos informais (clandestino, irregular ou sem possibilidade de 

realizar a titulação de seus ocupantes, ainda que atendidas as normas vigentes à época), 

conferida pelo Poder Público. 

Necessário salientar, no entanto, que para que ocorra a legitimação fundiária são 

necessários os seguintes requisitos: (i) deve haver detenção de área pública ou posse de área 
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privada; a unidade imobiliária deve ter destinação urbana; (ii) o núcleo urbano informal deve 

ter se assentado até a data limite de 22 de dezembro de 2016; (iii) o beneficiário da 

legitimação não pode ser cessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural; (iv) 

não pode ter recebido legitimação de posse ou fundiária anterior; (v) e, por fim, caso a área 

objeto da legitimação não seja residencial, deve possuir reconhecimento pelo Estado do 

interesse público na ocupação. 

A regularização poderá incidir sobre bens privados e públicos de qualquer ente 

(União, Estados e Municípios), de modo que o ocupante adquirirá a unidade imobiliária com 

destinação urbana livre de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições na matrícula. 

Assim, premente é a indagação sobre a constitucionalidade duvidosa da Lei, haja 

vista que o ato administrativo do Poder Público conferirá direito de propriedade sobre área 

privada mediante simples emissão de certidão de regularização fundiária, ferindo, assim, a 

garantia constitucional do direito da propriedade (conservação e compensação), pois em 

comparação com o instituto da desapropriação disposto nos artigos 182, §3º, e 184, da 

Constituição Federal, por exemplo, carece de indenização justa e prévia. 

Por fim, há casos de aplicação da legitimação de forma residual, nas situações em 

que não se preenchem os requisitos do Poder Público para transmissão ou até mesmo os 

requisitos da usucapião. Portanto, indica uma possibilidade de atribuição de propriedade de 

forma residual, permitindo, no entanto, o manejo de ação própria para desconstituição do ato 

do Poder Público em favor do antigo proprietário. 

No tocante à legitimação da posse é imperioso elucidar a criação de um título, 

conferido pelo Poder Público, por meio do qual se reconhece a posse de imóvel objeto da 

Reurb, conversível em propriedade após cinco anos da concessão, desde que satisfeitos os 

requisitos da usucapião constitucional dispostos no artigo 83 da Constituição Federal. 

Ademais, a legitimação da posse permite a conversão da propriedade em outras 

formas de usucapião comprovadas diretamente no Ofício de Registro de Imóveis. Trata-se de 

um ato precário do Poder Público, pois pode ser invalidado caso não atenda os requisitos 

estabelecidos em lei. Salienta-se por oportuno que, não se aplica em áreas de titularidade do 

Poder Público. 

Outrossim, após a conversão da legitimação da posse, será forma originária de 

aquisição de direito real de propriedade, inclusive, transferível inter vivos ou causa mortis. 

Por fim, há a hipótese de se propor a ação de usucapião previamente aos cinco 

anos de período de legitimação da posse para aquisição da propriedade, de modo que, desde 
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que comprovados os requisitos da usucapião almejada, a legitimação se apresentará como 

comprovação suplementar da manutenção da posse mansa e pacífica. 

 

2 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 

O registro da regularização fundiária é uma das fases do processo administrativo 

da Reurb e deve ser realizado por meio de requerimento endereçado ao registrador 

competente, sem que para tanto seja necessária prévia determinação judicial ou do Ministério 

Público. 

Caso haja competência de mais de um registrador, o requerimento deverá ser 

endereçado para cada um dos registradores competentes. No entanto, caso seja área de divisa, 

o requerimento deverá ser realizado ao registrador da maior das unidades. 

O documento objeto do registro é a Certidão de Regularização Fundiária – CRF 

que deve ser prenotado, autuado e com resposta pelo registrador em até quinze dias da data do 

requerimento. 

A resposta do registrador, caso haja recusa, deverá ser fundamentada e com as 

exigências necessárias para regularização. Porém, caso não haja exigência, a certidão em 

destaque deverá ser registrada e todo o procedimento precisará ser encerrado em no máximo 

sessenta dias prorrogáveis por até igual período. 

Assim, deve-se proceder a abertura de nova matrícula, em caso de necessidade, 

bem como a individualização dos lotes e áreas públicas, com o devido registro dos direitos 

reais especificados na certidão de regularização fundiária. 

Deve ser atendido o princípio da especialidade, averbando-se o memorial 

descritivo na matrícula existente, antes do registro do projeto, independentemente de 

necessidade de retificação. 

Caso haja divergência quanto à área da gleba objeto da matrícula, em razão da 

precariedade de descrição, o Oficial abrirá nova matrícula destacando a área e averbando o 

referido destaque na matrícula matriz. 

Com o intuito de simplificar o procedimento administrativo de regularização 

fundiária, também por se tratar de forma originária de aquisição de propriedade, dispensam-se 

alguns procedimentos, tais como a necessidade de comprovação de tributos e penalidades, a 
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devida baixa no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA12, a 

notificação de titulares anteriores e terceiros e o reconhecimento de firmas nos documentos. 

Ademais, basta que o oficial notifique o INCRA, Ministério do Meio Ambiente e 

Receita Federal para o cancelamento de registros existentes no cadastro ambiental rural e 

demais registros existentes. 

Ainda, o registro tem efeito constitutivo de condomínio, quando for o caso, 

podendo ser aprovada, inclusive a convenção condominial. Tal certidão deverá ser registrada 

em todas as matrículas atingidas pelo projeto de regularização fundiária, de modo que as 

matrículas abertas deverão constar o registro anterior e o proprietário, quando não possível 

sua identificação deve constar a expressão “proprietário não identificado”. 

Cabe ressaltar que, compromissos e cessões ou respectivas promessas valerão 

como título aquisitivo de propriedade. 

Finalmente, ao registrar-se a certidão de regularização fundiária, o patrimônio 

público incorpora as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo e equipamentos 

urbanos, podendo-se matricular as áreas abertas ao domínio público. 

  

2.1 Soluções alternativas de resolução de conflitos 

 

Se adequando aos avanços demonstrados com base na utilização dos chamados 

meios alternativos de resolução de conflitos, principalmente aos preceitos dispostos no 

Código de Processo Civil e na Lei n° 13.040 de 26 de junho 2015 que além de disciplinarem 

sobre o instituto da conciliação e da mediação, passaram a permitir o uso da autocomposição 

na esfera da Administração Pública, a Lei n° 13.465/2017, em seu artigo 34, prevê a 

possibilidade de se utilizar tais meios no curso do procedimento da Reurb. 

De modo que, caso o procedimento consensual seja bem conduzido por um 

profissional habilitado, além dos benefícios em relação à economia de tempo e custos, 

principalmente em situações em que o antigo proprietário dos imóveis tenha consciência de 

que dado o decurso do tempo e o progresso dos assentamentos irregulares, a restituição da 

posse de sua propriedade é praticamente inviável, pode-se chegar a um acordo entre as partes 

envolvidas que será reduzido a termo com a consequente expedição da certidão de 

regularização fundiária. 

                                                 
12 Autarquia federal cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário 
nacional. Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o INCRA está implantado em todo o 
território nacional por meio de 30 Superintendências Regionais que nada mais são que órgãos descentralizados 
responsáveis pela coordenação e execução de suas ações nos Estados. 
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Além do que, a instauração de tal procedimento, suspende a prescrição e, como a 

realidade dos meios consensuais de resolução de conflitos é algo novo no País, poucos 

Municípios já instalaram câmaras para prevenção e resolução de conflitos administrativos na 

sua esfera, algo que fora pensado pelo legislador ao prever a possibilidade das cidades e do 

Distrito Federal se valerem, por meio de convênio, dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania ou as Câmaras de Mediação credenciadas nos Tribunais de Justiça. 

Sendo assim, tudo indica que o uso de soluções alternativas de resolução de 

conflitos, como a negociação, mediação e conciliação, será um instrumento de grande valia 

para se dar seguimento aos procedimentos de regularização fundiária urbana, seja de interesse 

social ou de interesse específico. 

 

3 POSSÍVEIS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI N° 13.465/2017 

 
Pouco mais de três meses em vigor e a Lei em análise já se tornou objeto de duas 

ações diretas de inconstitucionalidade, uma proposta pelo Ministério Público Federal (ADI n° 

5771) e outra pelo Partido dos Trabalhadores (ADI n° 5787), sendo que ambas possuem 

fundamentação muito similar em relação às inconstitucionalidades formais e materiais desta 

lei. 

A ADI n° 5771, proposta pelo Ministério Público Federal, elenca como 

inconstitucionalidades formais que permeiam a lei: (i) a ausência de urgência para a edição da 

Medida Provisória 759/2016 que fora convertida na Lei nº 13465/2017 em clara ofensa ao 

disposto no artigo 62 da Constituição Federal; (ii) o fato dessa medida provisória ter regulado 

matéria reservada à legislação complementar, também alterando o próprio Código de 

Processo Civil acrescentando os incisos X e XI ao artigo 799, violando o disposto no artigo 

62, inciso I, alínea b, e § 1º,  inciso III, da Carta Magna. 13 

Já como inconstitucionalidades materiais: (i) a ofensa ao direito social da moradia 

disposta no artigo 6º ao permitir a regularização de núcleos informais sem as mínimas 

condições de uma vida salubre; (ii) a regularização fundiária rural ao permitir que por meio da 

Reurb – E, pessoas até mesmo de classe média e alta adquiram propriedades em detrimento 

das pessoas de classe baixa, descumprindo o escopo da reforma agrária previsto no artigo 188 

da Constituição Federal; (iii) a própria regularização fundiária urbana por a lei ignorar a 

autonomia e a própria concepção dos municípios e de ser reservado a estes a regulação da sua 

                                                 
13 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação proposta ao STF – ADI 5771. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5771&classe=ADI&origem=AP&rec
urso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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política urbana elencadas no artigo 182 desta Norma; (iv) a vedação ao retrocesso em direitos 

fundamentais, descumprimento dos objetivos da República e ofensa ao direito ao mínimo 

existencial estipulados no artigo 3°, incisos I a III, da Norma Constitucional e em pactos 

internacionais como o de San José da Costa Rica
14; descumprimento da função social e 

ambiental da propriedade e do princípio da proporcionalidade ao permitir a regularização até 

mesmo de áreas em mananciais em clara ofensa aos artigos 5º, inciso XXIII, e 186, inciso II, 

da Carta Constitucional.15 

Em relação à ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério 

Público Federal, o Partido dos Trabalhadores em sua ADI n° 5787, também elenca as 

inconstitucionalidades da lei, além das retromencionadas, como outras inconstitucionalidades 

formais: (i) a previsão de renúncia de receita sem qualquer justificativa nem fundamentação 

conforme dispõe o artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias e a ampliação de perímetro 

de área urbana cuja competência é municipal, segundo o artigo 182 da Constituição Federal.16 

Quanto às inconstitucionalidades materiais, considerando as já elencadas pelo 

Ministério Público Federal, também considera ser inconstitucional: (i) tamanha disposição de 

patrimônio público no caso das áreas ocupadas serem do Estado em desrespeito ao artigo 23, 

inciso I da Constituição Federal; (ii) revogar a transparência das terras da União Federal, 

contrariando os artigos 5° inciso XXXIII e 37 da Carta Magna. 17 

Apesar de tais ações estarem em curso com fundamentações relevantes, não se 

pode negar que os objetivos da Lei n° 13.465/2017, pelo menos em relação à Reurb – S são 

mais do que necessários à sociedade brasileira, tanto em relação ao fomento da economia 

quanto à arrecadação do Estado, mas, principalmente, no anseio de viabilizar melhores 

condições de vida aos ocupantes desses núcleos urbanos irregulares assentados até o dia 22 de 

dezembro de 2016. 

 

4 JULGADOS SOBRE O TEMA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

                                                 
14 PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm >. Acesso em: 06 out 2017. 
15 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação proposta ao STF – ADI 5771. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5771&classe=ADI&origem=AP&rec
urso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 25 out. 2017. 
16 PARTIDO DOS TRABALHADORES. Ação proposta ao STF – ADI 5787. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5787&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 25 out. 2017. 
17 Ibidem. 
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Há uma intrínseca discussão a respeito da necessidade de indenização da perda da 

propriedade em razão da Reurb. Nesse sentido, há julgado com entendimento sobre a 

necessidade de indenização nos casos de Reurb-E (núcleo urbano informal ocupado por 

pessoas não classificadas como baixa renda), conforme se verifica: 

 

Administrativo. Processual Civil. desapropriação. regularização fundiária. ofensa ao 
art. 535 do CPC Não Configurada. Ausência de prequestionamento. Súmula 
282/STF. Reexame do conjunto fático‐ probatório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 
Retitulação. Indenização.  
Ocorrência de prejuízo. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 
ofensa ao art. 535 do CPC. 
2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente 
enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, 
por analogia, da Súmula 282/STF. 
3. O Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que era devida a 
indenização ante a existência de despesas com o processo de retitulação. A revisão 
desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 
7/STJ. 
4. Nos casos de desapropriação para regularização fundiária por meio de 
retitulação, somente cabe indenização quando houver prejuízo ao expropriado, 
como nos casos de perda efetiva da posse ou de pagamento do título de 
propriedade. Precedentes do STJ. 
5. Agravo Regimental não provido18 – (grifo nosso). 

 

Outro ponto de decisão é no sentido da questão do aproveitamento de regras da Reurb 

em processos judiciais de usucapião em curso. Nessa esteira, o entendimento é de que não há 

aproveitamento das regras, pois se deve ser usado o procedimento administrativo próprio 

instituído pela Lei n° 13.465/2017: 

 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 
CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 
AÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 
USUCAPIÃO COLETIVA. ART. 10 DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI Nº 
10.257/2001). REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 759/2016. NOVA FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO 
DA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 
INTERESSE ESPECÍFICO (REURB-E). SURGIMENTO DE DIREITO 
SUPERVENIENTE. ART. 493, NCPC. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE 
PEDIR E DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ÓBICE 
INTRANSPONÍVEL. ART. 329 DO DIGESTO PROCESSUAL EM VIGOR. 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS EM 

                                                 
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nº 1337259/PR. Relator: Ministro Herman 
Beijamin. Brasília, SÃO PAULO, 09 de outubro de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 03 fev. 2011. 
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PARCELAMENTOS IRREGULARES POR LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 
OU LEGITIMAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO POR ATO 
DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. 
1. Não há que se cogitar a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o 
eventual reconhecimento do direito à propriedade, conforme postulado em juízo pela 
demandante, não implica a legalização transversa da área ocupada pelos condôminos 
residentes no Solar de Athenas. Preliminar afastada.  
2. Consoante o posicionamento jurisprudencial firmado ainda sob a égide do digesto 
processual já revogado, o pedido de desistência da ação deve ser apresentado até a 
prolação da sentença. Entendimento que atualmente se encontra positivado no art. 
485, § 4º, do CPC/2015.  
3. Infere-se do cotejo dos elementos de convicção que guarnecem os autos que a 
apelante, pessoa jurídica constituída para representar o interesse de seus associados, 
ajuizou demanda na qual almejava a declaração de usucapião coletiva sem, contudo, 
perfazer os requisitos ínsitos ao reconhecimento de tal direito, consoante se afere da 
redação contida no art. 10, da Lei nº 10.257/01, notadamente no que pertine à 
existência de ocupação da área por população de baixa renda - hipótese 
completamente diversa dos presentes autos.  
4. Demais disso, verifica-se que a recorrente almeja a declaração de usucapião, em 
nome próprio, de imóveis sob os quais nunca exerceu sequer a posse, o que soa 
completamente desprovido de razoabilidade.  
5. In casu, verifica-se que art. 493 do CPC/2015, segundo o qual caberá ao Juiz, 
no momento de proferir sua decisão, considerar o eventual surgimento de fato 
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, desde que influa no 
julgamento do mérito e tenha ocorrido após a propositura da ação, não é 
aplicável ao caso em comento, uma vez que o advento da nova forma de 
aquisição originária da propriedade, oriunda da Regularização Fundiária 
Urbana de interesse específico (Reurb-E) prevista na Medida Provisória nº 
759/2016 não guarda pertinência com a causa de pedir ou com o pedido inicial 
de usucapião formulado pela recorrente.  
6. Dessa forma, a pretensão externada pela apelante esbarra no óbice intransponível 
contido do art. 329 do mesmo digesto processual, uma vez que o autor somente 
poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até a fase de saneamento do 
processo.  
7. De outro vértice, faz-se imprescindível que a realização da Regularização 
Fundiária Urbana de interesse específico (Reurb-E) ocorra após a deflagração e 
respectiva conclusão de processo administrativo próprio, no qual as autoridades 
administrativas e demais órgãos competentes analisarão o pleito da proponente à luz 
dos regramentos aplicáveis à espécie e mediante o cumprimento de fases 
previamente regulamentadas por ato do Poder Executivo Federal, consoante o 
disposto nos arts. 27 a 51 da MP nº 759/2016.  
8. A situação analisada sob a ótica da necessidade de instauração do devido 
processo administrativo não representa retrocesso à regra de que não se faz 
imprescindível o prévio exaurimento das instâncias administrativas para a 
propositura da ação judicial, pois o procedimento inaugurado pela Medida 
Provisória mencionada é diverso, eis que se consubstancia na possibilidade de 
regularização fundiária de imóveis situados em parcelamentos irregulares, 
desde que percorrido todo o iter procedimental administrativo necessário à 
legitimação fundiária ou legitimação de posse, ambas conferidas por ato 
discricionário do Poder Público.  
9. Apelação e recurso adesivo desprovidos19 – (grifo nosso). 

 

                                                 
19 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação nº 0007646-21.2012.8.07.0018. Relatora: 
Desembargadora Carmelita Brasil. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 06 jun. 2017. 
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Por outro lado, há decisões no sentido de que pode ser utilizada a usucapião 

quando da desnecessidade de procedimento administrativo próprio da Reurb, bastando à 

comprovação dos requisitos específicos da modalidade de usucapião, conforme se verifica nos 

julgados: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. SETOR 
TRADICIONAL DE PLANALTINA. ANÁLISE SUJEITA APENAS AOS 
REQUISITOS DA USUCAPIÃO. IRRELEVÂNCIA DE REGISTRO 
INDIVIDUALIZADO DE ÁREA DESMEMBRADA OU DA EXISTÊNCIA 
DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMÓVEL 
INDIVIDUALIZADO PARA FINS DE IPTU. VIABILIDADE DA 
APRECIAÇÃO. 1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade em face de 
um direito individual baseado na posse de determinada área e cuja análise deve se 
ater ao preenchimento dos requisitos de posse mansa, contínua, duradoura, com 
justo título e boa‐ fé. 2. A ação de usucapião independe da regularização 
urbanístico‐ registrária da área do imóvel usucapiendo, tampouco é relevante o 
parcelamento irregular do solo, eis que é um mecanismo especial para facilitar 
exatamente a regularização dessas áreas irregularizáveis. 3. Estando 
individualizado o imóvel para fins de recolhimento do IPTU, resta viabilizada a 
análise do pleito. 4. Apelação conhecida e provida20 – (grifo nosso). 
 
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de procedência com reconhecimento 
da prescrição aquisitiva em favor dos autores referente a imóvel situado no Distrito 
de São Lourenço do Turvo. INSURGÊNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AGRAVO RETIDO. Alegação de impossibilidade jurídica do pedido por se 
tratar de bem público, insusceptível de usucapião. Alegação rechaçada diante 
da declaração da própria Municipalidade quanto ao bem não integrar seu 
patrimônio, que permanece registrado em nome da Diocese de São Carlos e que 
é gerador de lançamento de IPTU. Permuta que se limitou a transferir a posse do 
imóvel, sem que tenha sido levada a registro. Possibilidade jurídica do pedido 
presente. Condição de ocupação irregular do solo que não é obstáculo à 
utilização do usucapião, assim como antecedente Termo de Ajustamento de 
Conduta destinado justamente à regularização fundiária. Interesse de agir na 
modalidade adequação reconhecido. Posicionamento assentado em inúmeros 
julgados do TJSP. REQUISITOS DO USUCAPIÃO COMPROVADOS. Autores 
que demonstraram a posse contínua e ininterrupta, sem oposição, por tempo muito 
superior ao exigido pelo artigo 1238 do Código Civil e com "animus domini". 
Prescrição aquisitiva reconhecida, mantida a sentença de primeiro grau. AGRAVO 
RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA21 – (grifo 
nosso). 

 

CONCLUSÃO 

 

                                                 
20 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação nº 0002001-78.2013.8.07.0018. Relatora: 
Desembargadora Gislene Pinheiro. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 17 jul. 2017. 
21 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0002516-05.2012.8.26.0347. Relatora: 
Desembargadora Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira. Diário de Justiça Eletrônico. São Paulo, 11 out. 
2017. 
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A Lei n° 13.465 de 11 de julho de 2017 é um mecanismo inovador que pretende 

regularizar e ordenar os núcleos urbanos que vivem à margem da sociedade há décadas. 

Apesar de se notar algumas possíveis inconstitucionalidades da lei, estas padecem 

de análise do Superior Tribunal Federal e, até que a Suprema Corte se manifeste sobre as duas 

ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Ministério Público Federal e pelo 

Partido dos Trabalhadores, o diploma legal deve ser aplicado em todo o ordenamento jurídico 

pátrio. 

Isso porque, não obstante as irregularidades elencadas anteriormente, a proposta 

legislativa visa tornar esses núcleos urbanos regularizados de forma sustentável econômica, 

social e ambientalmente, além de delimitados territorialmente, estabelecendo um uso 

funcional, promovendo a integração social e a geração de emprego e renda em torno deles, 

coibindo, assim, inclusive, a criação de novos agrupamentos desordenados. 

Mister ressalvar que, em que pese à proposta de regularização de núcleos de baixa 

renda, um fato inegável é o da possibilidade de regularização por meio da Reurb-E, de 

imóveis ou agrupamentos urbanos que não desse tipo de comunidade de baixa renda poder 

destoar muito da proposta original, principalmente no que diz respeito aos destinatários da 

norma. 

Noutra ponta, o esforço de aplicação da legislação, ainda que desvinculada de 

regulamentação complementar municipal, pode e deve acelerar os procedimentos de 

regularização e titulação dos imóveis de núcleos urbanos consolidados, mesmo que, para 

tanto, possa se abrir mão de questões ambientais e financeiras. 

Em suma, a legislação visa trazer uma solução aos problemas sociais de moradia 

nos núcleos urbanos, bem como fomentar os negócios imobiliários, vez que os imóveis 

estarão regularizados e poderão ser objeto de transações econômicas, gerando um incremento 

na arrecadação dos Poderes Públicos com a devida tributação. 
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Resumo: Este estudo visa, num primeiro momento, analisar os aspectos que embasaram o 

movimento legislativo quando da instituição da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, de forma que seja possível acompanhar a 

evolução histórica e social entre os anos de 1979 e 2017 e, de modo reflexo, a necessidade da 

criação de novos institutos para equalizar a realidade atual, haja vista, não só o enorme déficit 

habitacional, mas também a defasagem de algumas das atuais regras de ordem pública. Num 

segundo momento, com o estudo da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

regularização fundiária rural e urbana e outros temas, será possível compreendermos os novos 

regramentos criados visando à reforma fundiária e seus aspectos práticos. Sendo assim, a 

fundamentação base deste trabalho é a referida Lei, precisamente no tocante ao parcelamento 

do solo urbano. Para tanto utilizou-se como método de pesquisa o dedutivo, juntamente 

análise bibliográfica e jurisprudencial, tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto das 

Cortes Superiores, em sendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 

Palavras-chave: loteamento aberto; loteamento fechado de acesso controlado; condomínio de 

lotes; taxas associativas em loteamentos. 

 

Abstract: This study aims, firstly, to analyze the aspects that underpinned the legislative 

movement when Law nº 6.766, of December 19, 1979 was established, which provides for the 

urban land parceling, so that it is possible to follow the historical evolution between 1979 and 

2017 and, in a reflexive way, the need for the creation of new institutes to equalize the current 

reality, given not only the huge housing deficit but also the lag of some of the current rules of 

public order. Secondly, with the study of Law nº 13.465, of July 11, 2017, it will be possible 

to understand the new regulations created for land reform and its practical aspects. Therefore, 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Itu. Currículo na plataforma lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0537154022728417. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Universidade de Mogi das Cruzes. Currículo na plataforma lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0726187688483224. 
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the basis of this work is the aforementioned Law, precisely in relation to the urban land 

subdivision. For this purpose, the deductive research method was used, together with 

bibliographical and jurisprudential analysis, both in the Court of Justice of São Paulo and in 

the Superior Courts, being Superior Court of Justice and Supreme Federal Court. 

Keywords: open lottings; closed lottings with acess control; lot condominium; associative 

fees in lottings. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O parcelamento do solo tem o objeto de regular a utilização do solo urbano 

garantindo não só os direitos de propriedade e habitação, dois dos elementos constitutivos da 

dignidade humana, mas garantindo que o Estado controle sua criação e utilização de acordo 

com a função social.  

Nas palavras do nobre professor José Afonso da Silva, o parcelamento do solo 

urbano visa “a urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas 

destinadas ao exercício das funções elementares urbanísticas.”3 

É possível, em decorrência da divisão do solo, a criação de algumas espécies de 

núcleos de moradia e convívio, tais como loteamentos abertos, loteamentos fechados, 

loteamentos regulares, e, por fim, condomínios de lotes. Todos possuem natureza jurídica e 

forma de criações específicas amparadas nas Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, sendo que cada uma das formas apresenta benefícios e 

problemas para seus loteadores, moradores e para a competente municipalidade.  

Esse estudo visa, num primeiro momento, apresentar os principais pontos de 

conflitos existentes em decorrência do parcelamento do solo, realizado com base nas Leis 

supracitadas e, num segundo momento, analisar como a Lei n° 13.465, de 11 de julho de 

2017, trouxe elementos para os dirimir. 

 

1 MOVIMENTO HISTÓRICO E SOCIAL 

 

Conforme citado na parte introdutória desse artigo é de suma importância 

entendermos os fatos históricos que desencadearam a novas atividades sociais, pois dessa 

forma fica mais fácil a compressão das finalidades dos novos institutos trazidos pela Lei n° 

                                                           
3SILVA, J. A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 249. 
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13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e 

outros temas. 

Segundo Gilberto Brandão Marcon4 em seu artigo “A História da Migração do 

Campo para as Cidades do Brasil do século XX”, o século XX deve ser dividido em dois 

importantes períodos, sendo que o motivo que os difere é o local e a natureza dos trabalhos 

realizados. De início a concentração das atividades, visando a subsistência familiar, eram 

executadas no campo e, num segundo momento, passaram a ser obradas nos centros urbanos. 

Inicialmente 70% das famílias brasileiras viviam na zona rural e, por óbvio, a 

concentração do trabalho lá estava. Buscando melhores condições de trabalho os grupos 

familiares migraram para a zona urbana, sendo que no final do século XX apenas 22 % destes 

ainda estavam trabalhando no campo. 

Ocorre, porém, que as cidades não possuíam infraestrutura para receber todas os 

grupos, tampouco existiam regramentos que tipificavam e regulamentavam a nova forma de 

convívio em condomínio, o que resultava em conflitos. 

O Estado, visando o restabelecimento da ordem social, instituiu a Lei n° 4.591, de 

16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias, sendo que, pelo mesmo contexto social, também promulgou a Lei n° 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Durante alguns anos essas normas foram suficientes para nortear a conduta social 

e afastar conflitos relacionados à habitação, mas como antes exarado, as necessidades sociais 

são dinâmicas e assim, deve ser a ciência do direito, sempre se modificando para alcançar o 

novo formato social e as suas expectativas, por essa razão foi promulgada a Lei n° 13.465, de 

11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros temas. 

 

2 O DIREITO CONSTITUCIONAL DE GARANTIA A PROPRIEDADE E A SUA 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

Antes do estudo propriamente dito da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, interessante adicionarmos o conceito da 

função social da propriedade ao estudo da evolução histórica há pouco analisado, em 

                                                           
4MARCON, G. B. A História da Migração do Campo para as Cidades do Brasil do século XX. Disponível em: 
<www.administradores.com.br>. Acesso em: 11 set. 2017. 
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continuidade ao que, no capítulo anterior, foi exposto, e, desta forma, necessário para análise 

do objeto desse trabalho. 

A propriedade é uma das espécies de direito real e se caracterizada pela reunião de 

seus elementos constitutivos, conforme previsão do artigo 1.228 do Código Civil, que define 

quem é o proprietário. 

O direito real de propriedade é o mais amplo dos direitos reais e, em sua 

conceituação analítica, é o direito de usar, fruir e dispor do bem, assim como reavê-lo de 

quem injustamente o possua, sendo esses seus atributos.5 

Sobre o tema leciona Edson Jacinto Silva: 

 

Demais, o caráter absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo o qual seu exercício não 
estaria limitado senão na medida em que ficasse assegurado aos demais indivíduos o 
exercício de seus direitos), foi sendo superado pela evolução, desde a aplicação da 
teoria do abuso do direito, do sistema de limitações negativas e depois também de 
imposições positivas, deveres e ônus, até chegar-se à concepção da propriedade 
como função social, e ainda do estágio mais avançado da propriedade socialista. 
Essa evolução implicou também a superação da concepção da propriedade como 
direito natural, pois “não se há de confundir o direito de propriedade sobre um bem, 
que é sempre atual, isto é, só existe enquanto é atribuído positivamente a uma 
pessoa, com a faculdade que tem todo indivíduo de chegar a ser sujeito desse direito, 
que é potencial”, “não sendo a propriedade senão um direito atual, cuja característica 
é a faculdade de usar, gozar e dispor de bens, fixada na lei”. É o que, alias, decorre 
do nosso Direito Positivo, ao estatuir que a lei assegura ao proprietário o direito de 
usar, gozar e dispor de seus bens (CC, art. 524). É, assim, o Direito Positivo, a lei 
ordinária mesma, que fixa o conteúdo desse direito que é institucionalmente 
garantido pela Constituição.6 
 

Caber observar que a propriedade privada e a função social da propriedade, são 

garantias constitucionais, tratadas no artigo 5ª, incisos XXII, XXIII, XXIV e XXV e nos 

artigos 170, incisos II e III, 182, § 2º e 184, caput, todos da Constituição Federal. 

O Código Civil, por sua vez, tratou do tema no parágrafo único do artigo 2.035, 

abaixo transcrito: 

 

Art. 2.035. [...] Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar 
preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para 
assegurar a função social da propriedade e dos contratos - (grifos nossos) 
 

Sobre o princípio da função social, José Afonso da Silva aduz que: 

 

                                                           
5  GOMES, O. Direitos Reais: Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 97. 
6 SILVA, E. J. Loteamento Urbano Doutrina e Prática. 4. ed. Leme: JH Mizuno, 2016, p. 121. 
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O princípio da função social traduz um novo regime jurídico à propriedade, pois 
incide no próprio conteúdo deste direito como elemento que determina a aquisição, o 
gozo e utilização; logo, ela só é considerada legítima enquanto considerada 
propriedade função.7 
 

A propriedade se caracteriza por ser (i) absoluta, portanto, seu proprietário tem 

amplo poder jurídico sobre aquilo que é seu; (ii) exclusiva, vez que a propriedade de um 

afasta a propriedade do outro, de maneira que não se pode falar em duas pessoas proprietárias, 

independentemente e simultaneamente, da integralidade da coisa; (iii) perpétua, em regra, 

pelo motivo de sua extinção só ocorrer pela vontade de seu dono ou por disposição legal; e 

(iv) ilimitada, na exata medida em que seu proprietário pode utilizar a coisa como melhor lhe 

aprouver, desde que exercidos nos limites do interesse econômico e social.8 

Dessa forma, o direito de propriedade e sua função social, atualmente, coexistem 

de forma pulsante, resultado da convergência dos interesses dos não proprietários e do direito 

subjetivo do proprietário, cabendo ao legislador caracterizar a função social, de acordo com a 

essência dos bens, e ao aplicar da lei, com o contorno de cada situação fática. 

O alcance da função social da propriedade, no que tange às questões dos 

assentamentos humanos nas cidades, considerando a realidade fundiária brasileira, se 

permeiam em campos muitos mais férteis, ao exemplo, da atividade econômica, "ao se 

arrazoar a utilização da coisa em detrimento da faculdade do proprietário de usar todo o 

potencial econômico ou não de seus bens".9 

Assim, a propriedade deve primar, essencialmente, por uma função, mesmo que, 

de forma individualizada, mas que seja socialmente e legalmente utilizada, cumprindo assim 

os requisitos de gozo e utilização. 

 

3 ESPÉCIES DE PARCELAMENTO: LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E 

DESDOBRO 

 

Com base no disposto no artigo 2º, § 1° da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, o loteamento ocorre quando há 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de 

                                                           
7 SILVA, J. A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 249 
8 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: Teoria e Prática. 11ª ed. rev., atual. e. ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, pp. 10-13.  
9 MANSUR, Sávio S. R. A função social da propriedade sobre bens imóveis, no âmbito urbano, sob a égide 

civil-constitucional. Rio Grande, XVIII, n. 142, nov. 2015. Disponível em: <www. ambito-juridico.com.br> 
Acesso em: 06 nov .2017. 
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circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes.  

Senão vejamos o entendimento de Diógenes Gasparini: 

 

Eis aí, nesse parágrafo, o conceito legal de loteamento, que não deixou de ser, em 
termos, o enunciado pelo Decreto-lei federal n. 271/67, numa interpretação 
combinada das regras trazidas pelos §§ 1º e 2º do seu art. 1º. Cabe, desde já, afirmar 
que o loteamento é divisão, e não, como explicitado no parágrafo em apreço, a 
subdivisão de gleba em lotes. A subdivisão pressupõe uma divisão, e isso não 
ocorre. Além dessa impropriedade, há de ser observado que a explicitação 
“prolongamento das vias existentes” já está compreendida na expressão abertura “de 
novas vias de circulação”. Quando se prolonga uma via, o prolongamento constitui 
abertura. De outra sorte, a ampliação (naturalmente da largura) e a modificação das 
vias existentes refogem aos limites do parcelamento, pois tais operações incidem 
sobre bens públicos. A modificação do sistema viário não cabe ao loteador, salvo 
hipóteses especialíssimas e quando devidamente autorizada.10 
 

O loteamento surge, portanto, com a subdivisão de uma porção de terra, qual seja 

gleba em lotes, com a finalidade de edificação, sendo necessário o prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias já existentes ou até mesmo com a abertura de novas vias e 

logradouros públicos. 

Segundo Haroldo Guilherme Vieira Fazano: 

 

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 
com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamentos, modificação ou ampliação das vias existentes. A respeito, diz 
Pontes de Miranda: “é parcelamento material o que se faz, precisamente ou não, na 
imagem da coisa (planta, delimitação), ainda sem se fazer na coisa. Donde existe, 
ainda no plano material, execução da parcelamento material, que não foi executada”. 
De outro lado, devemos distinguir o parcelamento do solo da denominada 
multipropriedade imobiliária, a que alude Maria Helena Diniz, bem como do 
loteamento fechado.11 
 

Já o autor Arnaldo Rizzardo entende que o loteamento é um procedimento que se 

utiliza das técnicas de agrimensura para dividir um determinado espaço de terra em outras 

porções distintas menores, tendo estas possibilidades de autonomia própria. Feita a divisão da 

gleba estes lotes não farão mais parte daquela que foi dividida, passando a existir, todos estes 

lotes, como uma nova propriedade.12 

Oportuno classificar o que é gleba e o que é lote: (i) a primeira é definida nos 

parágrafos 4° e 5°, do artigo 2°, da Lei de parcelamento do solo urbano, inseridos, já sem 

                                                           
10 GASPARINI, D. O Município e o parcelamento do solo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 11. 
11 FAZANO, H. G. V. Da propriedade: horizontal e vertical. Campinas: JH Mizuno, 2003, p. 123 
12 RIZZARDO, A. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano: Leis 6.766/79 e 9.785/99. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 35 
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tempo, pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que alterou o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941 – Desapropriação por Utilidade Pública, e as Leis nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973 – Registros Públicos, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 – Parcelamento 

do Solo Urbano, como a porção de terra, não submetida a parcelamento, portanto, espaço que 

jamais foi loteado ou desmembrado, pautado nesse instituto jurídico; (ii) o segundo é definido 

pelo § 4º, artigo 2º, da Lei que trata do parcelamento, configurando-se no "terreno servido de 

infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano 

diretor ou lei municipal para a zona em que se situe". 

Dessa forma, numa qualificação objetiva das espécies de parcelamento do solo 

urbano, quais sejam: loteamento, desmembramento e desdobro, teríamos as seguintes 

definições, a saber: (a) loteamento é o empreendimento aprovado numa gleba, em área de 

terra que ainda não sofreu a intervenção urbanística, na conformidade da Lei de parcelamento 

do solo urbano, cujo resultado será a subdivisão dessa gleba em lotes, com abertura de vias de 

circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já 

existentes; (b) desmembramento é um empreendimento aprovado numa gleba, com a 

subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, todavia, sem atos de urbanização, 

portanto, com aproveitamento de um sistema viário já existente; (iii) desdobro é um 

empreendimento em que há a subdivisão de gleba em gleba ou de lote em lote, entendendo-se 

o lote como aquela porção de terra urbana, que já passou por um processo de aprovação de 

um parcelamento do solo regular e que tem a infraestrutura mínima definida pela Lei n° 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, a qual poderá ser reduzida nas zonas urbanas de interesse 

social, conforme previsão do § 6º, do artigo 2º da referida Lei, redução justificada pela 

prevalência do interesse de uma coletividade. Ademais o desdobro de lote deve respeitar a 

área mínima de 125 m² e frente mínima de 5m², em atendimento ao previsto no artigo 4º, 

inciso II, deste mesmo Diploma, podendo ser menor, no entanto, quando se tratar de 

empreendimento de interesse social, previsto em legislação municipal. 

 

4 ETAPAS PARA O ESTABELECIMENTO DO LOTEAMENTO URBANO 

 

Para a primeira etapa deve ser observado o artigo 3° Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, onde consta, minuciosamente, os requisitos urbanísticos para o 

estabelecimento de um loteamento urbano, destarte, se trata da fase de análise da viabilidade 

legal, técnica e financeira do empreendimento, este último, do ponto de vista apenas do 

empreendedor. Lembrando que, os loteamentos urbanos, só podem ser feitos em zona urbana 
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ou zona de expansão urbana, em conformidade com o artigo 3º desta Lei, e para fins de 

comércio, indústria, prestação de serviços e habitação. Tais zonas são definidas pelo 

Município ou Distrito Federal. 

Em seguida, numa segunda etapa, será necessário solicitar as diretrizes na 

Prefeitura do Município ou do Distrito Federal, no órgão de abastecimento de água e coleta de 

esgotos e na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em cumprimento ao previsto no artigo 6° 

da Lei ora em comento.  

Já na terceira etapa, uma vez analisada a viabilidade geral do empreendimento, 

com a integral observância de todas as diretrizes pertinentes, é seguida a fase de aprovações 

que, basicamente, ocorre da seguinte forma: (i) será elaborado projeto, através de engenheiro 

competente, para uma prévia aprovação pela Prefeitura, em conformidade com o artigo 9º da 

informada Lei; (ii) uma vez aprovado previamente o projeto pela Municipalidade, seguirá 

para as aprovações na esfera Estadual, sendo que no Estado de São Paulo, o órgão competente 

é o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB, instituído pelo 

Decreto Estadual n° 33.499, de 10 de julho de 1991, reestruturado através do Decreto 

Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007, órgão este constituído pela Secretaria da 

Habitação, Secretaria do Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Estado, Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, Departamento de Águas e Energia 

Elétrica; (iii) finalmente, aprovado o projeto no Município ou Distrito Federal e no Estado, o 

projeto retorna para Prefeitura, em busca da aprovação final, com expedição de alvará para 

início das obras do empreendimento. 

Questiona-se, no entanto, sobre a possibilidade da negativa, por parte do 

Município ou Distrito Federal, da aprovação final do projeto, uma vez já aprovado 

previamente por esse mesmo Poder Executivo e, posteriormente aprovado pelo Estado, 

portanto, após cumprimento integral de todos os requisitos das diretrizes do Município ou 

Distrito Federal e com expedição de alvará para começar as edificações. 

Para entender a dialética, importante esclarecer que referido ato municipal, 

previsto especificamente no artigo 50, inciso I, da Lei n° 6.766/1979, se configura em ato 

administrativo vinculado ou discricionário, de acordo com o posicionamento de quem os 

defende, assim explicitaremos. 

Na classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto ao grau de 

liberdade da Administração Pública em sua prática, os atos administrativos discricionários e 

vinculados, podem ser definidos da seguinte maneira: 
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(1) Atos ditos discricionários e que melhor se denominariam atos praticados no 
exercício de competência discricionária – os que a Administração pratica dispondo 
de certa margem de liberdade para decidir-se, pois a lei regulou a matéria de modo a 
deixar campo para uma apreciação que comporta certo subjetivismo. [...] (2) Atos 
vinculados - os que a Administração pratica sem margem alguma de liberdade para 
decidir-se, pois a lei previamente tipificou o único possível comportamento diante 
de hipótese prefigurada em termos objetivos [...].13 
 

Toskio Mukai entende que é ato vinculado14, de modo que, uma vez fornecido o 

alvará para dar início às obras, o Poder Municipal ou Distrital não poderá negar a aprovação 

final do empreendimento, e caso o faça, então cometerá um ato ilegal, sujeito à mandado de 

segurança. 

No entanto, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cordeio Guerra, aposentado 

em 18 de março de 1986, entende que se trata de ato discricionário15, ainda que respeitado 

todos os requisitos das Diretrizes do Município do Distrito Federal, referido Poder Executivo 

poderá alegar ausência de interesse em parcelamento do solo urbano, pelos mais variados 

motivos, a exemplo de ausência de interesse político, insuficiência de recursos do Município 

ou Distrito Federal para atender com transporte, saúde, segurança e etc., o contingente 

populacional que deverá habitar na localidade do empreendimento, dentre outros motivos. 

Na quarta etapa, dar-se-á início às obras do empreendimento, pois nessa fase já 

haverá alvará para tanto, uma vez aprovado definitivamente o loteamento, em conformidade 

com os artigos 37 e 50, inciso I, da Lei n° 6.766/1979, prestada, também, a garantia prevista 

no artigo 18, inciso V, deste Diploma, com prazo de 04 (quatro) anos para as edificações, de 

acordo com o artigo 9º, desta Lei. 

Por fim, a quinta etapa, ocorre com o registro do empreendimento, perante o 

Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da aprovação final e definitiva do loteamento, mediante requerimento instruído 

com os documentos elencados no artigo 18 da já exarada Lei, de modo que cada lote ganhará 

uma matrícula, diga-se, individualizada, quando então poderá ocorrer a comercialização dos 

lotes. 

 

5 LOTEAMENTO ABERTO POR LOTE AUTÔNOMO 

                                                           
13 MELLO, Celso A. B. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. refund. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 375 
14 MUKAI, T.; ALVES, A.C.; LOMAR, P. J. V. Loteamentos e Desmembramentos Urbanos: Comentários à lei 

de parcelamento do solo urbano lei nº 6.766, de 19/12/79. 2. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1987, p. 74 
15 Entendimento firmado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Ganabara – MS nº 2.186, in Rev. de 
Dir. da Proc. Geral, vol. 13, p. 116. 
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Loteamento aberto por lote autônomo, é aquele descrito no § 1º, artigo 2º, da Lei 

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Difere essa forma de constituição de parcelamento do 

solo da forma que será narrada no item seguinte, justamente o fato do loteamento, em seu 

gênero, manter a característica primordial de ser aberto. 

Para melhor exemplificar, é aquele loteamento em que o empreendedor 

comercializa lotes autônomos em vias públicas não fechadas por muros, cercas ou quaisquer 

outras formas restritivas de acesso a pedestres ou condutores de veículos. 

 

6 LOTEAMENTO FECHADO POR LOTE AUTÔNOMO OU LOTEAMENTO POR 

LOTE AUTÔNOMO DE ACESSO CONTROLADO 

 

O termo loteamento fechado é usado por alguns doutrinadores no sentido de que é 

constituído na forma da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, por ela regido, mas difere 

do loteamento tradicional, há pouco analisado, sob o título loteamento aberto, pois as vias de 

circulação e logradouros públicos, que passam ao domínio público são utilizadas apenas pelos 

proprietários dos lotes, e que sua utilização correta se faz através de permissão ou concessão 

de uso. 

Com fulcro no artigo 22 desta Lei, no momento do registro do loteamento no 

Cartório de Imóveis, serão transferidas para a propriedade do Município ou Distrito Federal 

todas as áreas destinadas ao uso público, tais como: praças, ruas, calcadas, espaços livres e as 

áreas destinadas aos edifícios públicos, além de outros equipamentos urbanos, constantes do 

projeto e do memorial descritivo do empreendimento. 

Daí decorre que, em princípio, se não houver consentimento municipal, as ruas 

não poderiam ser bloqueadas, restringindo assim, o acesso de terceiros ao empreendimento. 

Isso significa que, se não houver um ato administrativo autorizando a instalação 

de portarias ou de cancelas para restringir ou controlar o trânsito de veículos e de pessoas 

pelas ruas e pelas calçadas da região loteada, o loteamento será considerado ilegal ou 

irregular. 

Sobre o tema o Professor Doutor Luiz Antônio Scavone Junior defende que: 

 

Inicialmente, para a admissão do loteamento fechado, uma dificuldade surge: se o 
artigo 22 da Lei n° 6.766/79 determina que desde a data do registro do loteamento, 
passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as 
áreas destinadas aos edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do 
projeto e do memorial descritivo, como pode haver a possibilidade de fechamento 
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do perímetro de um loteamento, restringindo o uso dos bens públicos unicamente 
aos proprietários dos lotes ? 
O parcelamento urbanístico do solo, em todas as suas formas, se sujeita às normas 
urbanísticas estabelecidas na legislação municipal. (José Afonso da Silva. Direito 
Urbanístico Brasileiro. São Paulo, RT, 1981. P.379). 
Assim, por Lei Municipal, há possibilidade de se autorizar o fechamento do 
loteamento com a restrição de uso dos bens públicos aos seus proprietários através 
da concessão de uso. 
[...] 
Não há como negar que as ruas, praças e demais espaços livres, no ato do registro do 
loteamento passam para o domínio do Município, inferência que se extrai do artigo 
22 da Lei n° 6.766/79. 
Entrementes, através de ato administrativo, ou seja, através de contrato particular de 
concessão de uso de bens públicos e Lei Municipal dispondo acerca dessa 
concessão, pode o Município afetar seus bens, ou seja, destiná-los a categoria de 
bens de uso especial nos moldes do artigo 99, inciso II do Código Civil.16 
 

A vantagem para o Poder Público na concessão das áreas originariamente públicas 

ao uso exclusivo dos proprietários de lotes é transferir a responsabilidade dos gastos 

decorrentes da manutenção dos equipamentos para os proprietários de lotes que ainda 

continuam responsáveis pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

Já para os proprietários de lotes, beneficiários da concessão, a vantagem é 

garantir, com o fechamento por muros e com o controle de acesso das entradas, maior 

segurança. 

 

6.1 Taxas associativas: dever de contribuir com o rateio das despesas de manutenção e 

conservação - entendimento dos Tribunais 

 

Enfrentados os temas: (i) loteamento aberto e (ii) loteamento fechado, com as 

riquezas dos detalhes trazidos pelo Professor Dr. Luiz Antonio Scavone Junior, outro não 

poderia ser o resultado, senão, despertar o raciocínio crítico. Surge então a dúvida: sou 

obrigado a contribuir com o rateio das despesas de manutenção e conservação das áreas 

comuns do meu loteamento? 

Essa dúvida durante muito tempo foi enfrentada pelos Tribunais e distintos eram 

os posicionamentos quanto à obrigatoriedade, ou não, do pagamento. 

 

6.1.1 Tese 01: Vedação do enriquecimento sem causa 

 

                                                           
16  SCAVONE JUNIOR, L. A. Loteamento, loteamento fechado e loteamento irregular. Disponível em: 
<www.scavone.adv.br>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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Os Tribunais que entendem que a cobrança é cabível, afirmam que o fato da 

associação de moradores ser responsável pelos serviços de segurança, jardinagem, limpeza, 

manutenção de todas as áreas de uso comum, entrega de correspondências em domicílio e a 

administração de todos os interesses relacionados ao loteamento, a torna legitimada para 

cobrar dos proprietários de lotes o valor devido, por cada um deles, no rateio das despesas 

comuns que são realizadas em seu benefício, pouco importando a configuração de associado 

ou não, pois vedado é o enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884, do Código Civil. 

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

senão vejamos algumas decisões:  

 

Ementa: LOTEAMENTO FECHADO – Legitimidade da sociedade civil que o 
administra para cobrar as despesas comuns – Possibilidade da cobrança dos serviços 
de manutenção efetuados em logradouros públicos – Necessidade de cada 
proprietário arcar com a sua quota-parte – Recurso não provido17 – (grifo nosso). 
 
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA. ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO. [...] 
Tem parcial razão o réu apelante com relação à incidência da prescrição, mas não 
quanto ao prazo, que deve ser de 03 anos e não de 05. Isso porque a pretensão de 
cobrança de taxa de associação busca arrimo na tese de reparação pelo 
enriquecimento sem causa, na forma do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. [...]. O 
réu não nega a existência do débito, nem mesmo a relação jurídica existente entre ele 
e a autora. Devidas as parcelas não alcançadas pela prescrição, cujo montante deve 
ser apurado em sede de liquidação de sentença. [...] Recurso parcialmente provido, 
apenas para reconhecer a incidência da prescrição trienal18 – (grifo nosso). 
 
Ementa: Associação em Loteamento. Cobrança de taxas de associado, com relação 
ao rateio das despesas de conservação, manutenção, segurança e outros, relativos ao 
loteamento. Sentença que liminarmente julgou improcedente a ação, com base em 
interpretação de entendimento acerca da matéria dado em julgamentos de recursos 
repetitivos pelo c. STJ acerca da matéria. Sentença que deve ser anulada, podendo 
ser julgado o mérito da ação por se tratar de questão unicamente de direito. 
Constituição da associação é bem anterior à aquisição dos lotes pelos réus, que, 
portanto, estavam cientes da sua constituição. Tais pagamentos são devidos, pois os 
serviços são disponibilizados a todos os proprietários, e os imóveis recebem, no 
mínimo, valorização. Vedação ao enriquecimento sem causa. Se não pretendiam 
pagar as contribuições, deveriam ter adquirido imóvel em local diverso. Sentença 
reformada para julgar a ação procedente. Recurso provido19 – (grifo nosso). 
 

Temos, ainda, o Enunciado 89 do Conselho de Justiça Federal, que respalda essa 

tese, assemelhando a cobrança das taxas associativas em loteamento às taxas condominiais, 

observa-se: 

 

                                                           
17 Apelação Cível nº 119.946.4/4-00. Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Desembargador Arthur Del 
Guércio, julgado em 30 de julho de 1999. 
18 Apelação Cível nº 0007533-94.2012.8.26.0032. Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Desembargador 
James Siano, julgado em 17 de junho de 2013. 
19 Apelação Cível nº 1003370-77.2015.8.26.0152. Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Desembargador 
Silvério da Silva, julgado em 14 de agosto de 2017. 
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O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo Código Civil aplica-se, no que couber, 
aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos fechados, multipropriedade 
imobiliária e clubes de campo. 
 

Importante mencionar parte do artigo de Henri Matarasso Filho, Alessandra 

Pereira e Theotônio Negrão Neto, publicado no Migalhas, em 12 de julho de 2016: 

 
[...] II - Associação de moradores e a prática atual. A associação de moradores, 
constituída com a finalidade de rateio de serviços – tais como portaria, coleta de 
lixo, água, segurança particular etc. – é extremamente usual no Brasil, especialmente 
nas cidades do interior, litorâneas e nos bairros mais afastados dos centros urbanos. 
Estas associações surgem não apenas de loteamentos planejados, mas, muitas vezes, 
devido à proximidade de residências e a situações geográfica delas1. Trata-se, na 
verdade, de um condomínio de fato, mas, tal assunto não é abordado diretamente 
pela lei civil (CC ou mesmo legislação esparsa). A partir daí, surgem dezenas de 
impasses que aportam no Judiciário, como: a obrigatoriedade do pagamento das 
taxas mensais, a regularidade da constituição das associações que administram os 
loteamentos fechados, entre outros.20 
 

Desta maneira, entende-se que a participação monetária dos proprietários de lotes 

e moradores de loteamento administrado por uma associação de moradores é vital para que se 

possa oferecer a tranquilidade e segurança que todos buscam nele.  

Esta participação pode ser feita de várias maneiras, porém a cooperação financeira 

é imprescindível para o custeio dos valores necessários à manutenção das áreas de uso 

comum, além de outros serviços que são realizados pelas associações de moradores e que 

beneficiam todos os seus associados, sem que se possa fazer qualquer distinção entre 

moradores e proprietários de lote. 

Tal custeio também visa a incontestável valorização comercial dos imóveis 

construídos em loteamentos, certamente um dos motivos para aquisição dos lotes, sendo certo 

que existe uma grande contribuição para isso dos trabalhos prestados pelas associações de 

moradores. 

Muito importante ressaltar que essa linha de raciocínio se aplica aos loteamentos 

regulares, pois os irregulares são carecedores de ação e não podem, portanto, fazer 

judicialmente a cobrança dos rateios das despesas para manutenção das áreas de uso comum. 

Nesse sentido, o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, que dispõe sobre o loteamento 

e a venda de terrenos para pagamento em prestações, prevê em seu artigo 23: “nenhuma ação 

ou defesa se admitirá, fundada nos dispositivos desta Lei, sem apresentação de documento 

comprobatório do registro por ela instituído”. 

                                                           
20 MATAROSSO FILHO, H.; PEREIRA, A.; NEGRO NETO, T. Associação de moradores (condomínios de 

fato): possibilidade ou não de imposição da cobrança da “taxa associativa”? A palavra, agora, está com o 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.migalhas.com.br>. Acessa em: 15 nov. 2017. 



156 

ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

Na mesma esteira, dispõe a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, prevê em 

seu artigo 46: “o loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente Lei 

sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere”. 

Em síntese, locupletar-se indevidamente é vedado em nosso ordenamento 

jurídico. Não podem, segundo entendem os adeptos dessa teoria, os proprietários de lotes e 

moradores de loteamentos fechados furtem-se ao pagamento das taxas de manutenção e de 

benfeitorias. 

 

6.1.2 Tese 02: Liberdade de livre associação 

 

Após decisão do Superior Tribunal Justiça, que em sede de recurso repetitivo, 

através do julgamento do Recurso Especial nº 1439163, deixou certo que a liberdade de livre 

associação, insculpida no artigo 5°, inciso XX, da Constituição Federal, prevalece em face do 

princípio da vedação de enriquecimento sem causa. Assim sendo, o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, através de algumas de suas Câmaras, vem decidindo nessa mesma 

sintonia, assim vejamos: 

 

Recurso Especial n° 1.439.163. O ponto controvertido no presente recurso especial 
refere-se à validade ou não da cobrança de “taxa”, contribuições de manutenção ou 
de conservação por associações de moradores ou por administradora de loteamento 
de proprietário de imóvel que não seja associado ou não tenha aderido ao ato que 
instituiu o encargo. A despeito de ter a jurisprudência desta Corte Superior, no 
passado, oscilado no tocante à solução para a matéria, certo é que, desde o 
julgamento do RESP n° 444.931 / SP, realizado em 26/10/2005, encontra-se 
superado o tema. Com efeito, como fundamento para decidir, ficou consignado no 
voto do condutor que o “[...] embargado não participou da constituição da 
associação. As deliberações desta, ainda que revertam em prol de todos os 
moradores do loteamento, não podem ser interpostas ao embargado. Ele tinha a 
faculdade, mais do que isso, o direito constitucional de associar-se ou não. E não o 
fez. Assim, não pode ser atingido no rateio das despesas de manutenção do 
loteamento, decididas e implementadas pela associação.21 
 

Muito embora o Supremo Tribunal Federal já tenha julgado o Recurso 

Extraordinário n° 432.106, ainda pende julgamento do Recurso Extraordinário n° 695911, 

tema 42 da lista de repercussão geral. 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – MENSALIDADE – AUSÊNCIA DE 
ADESÃO. Por não se confundir a associação de moradores com o condomínio 
disciplinado pela Lei nº 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, 
impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha 

                                                           
21 Recurso Especial nº 1.439.163-SP. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Marco Buzzi, julgado em 
11 de março de 2015. 
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aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e da autonomia da 
manifestação de vontade – artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.22 
 

Nesse particular, cabe mais uma vez trazer à baila, parte do artigo de Henri 

Matarasso Filho, Alessandra Pereira e Theotônio Negrão Neto, publicado no Migalhas, em 12 

de julho de 2016: 

 

[...] V – A Repercussão Geral constitucional da associação de moradores para o 
STF. [...] O enfoque constitucional será se a imposição das taxas associativas, entre 
outras, viola a disposição dos artigos 5º, incisos II e XX (princípios da legalidade e 
da liberdade de associação), e 175, ambos da CF. [...] A PGR, por meio de parecer 
do então subprocurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, já 
apresentou posição favorável à possibilidade de cobrança da taxa associativa, 
inclusive aos que não anuíram expressamente, sem que isso viole a liberdade 
associativa. Entre os fundamentos da PGR, estão os princípios constitucionais da 
equidade, eticidade, vedação de enriquecimento sem causa (proibição de 
locupletamento ilícito) e da sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I, da CF).23 

 

6.1.3 Atual posicionamento: associação de moradores desenvolve atividade de 

administradora de bens (alteração trazida pela Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017) 

 

O divórcio de entendimentos e teses restou afastado com a promulgação da Lei nº 

13.465, de 11 de julho de 2017, que instituiu o artigo 36-A na Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, que segue abaixo transcrito: 

 

Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de 
imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos 
assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis 
organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o 
objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e 
convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, 
tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, 
similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 
Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita 
seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, 
cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. 
 

Esse dispositivo resgata a segurança jurídica sobre o tema, pois afasta a 

pluralidade de entendimentos. 

                                                           
22 Recurso Extraordinário nº 432106/RJ. Supremo Tribunal Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado 
em 20 de novembro de 2011. 
23 MATAROSSO FILHO, H.; PEREIRA, A.; NEGRO NETO, T. Associação de moradores (condomínios de 

fato): possibilidade ou não de imposição da cobrança da “taxa associativa”? A palavra, agora, está com o 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.migalhas.com.br>. Acessa em: 15 nov. 2017. 
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De acordo com esse novo ditame vigente, portanto, desde 12 de julho de 2017, 

data da publicação da Lei, conforme previsão expressa do artigo 108 desse mesmo instituto 

jurídico, surge para as associações de moradores a possibilidade da cobrança do rateio das 

despesas de manutenção e conservação dos proprietários de lotes não associados, 

independente de possuírem decisões judiciais que o reconhecem como não associados. 

Isso porquê a associação de moradores passa a ter natureza de administradora de 

imóveis, restando prejudicados os entendimentos de algumas Câmaras do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que não acatavam a tese de 

enriquecimento sem causa, se pautando, na maioria das vezes, na tese do direito 

constitucional de livre associação. 

Em suma, as teses que justificavam as cobranças das taxas associativas em 

loteamentos urbanos eram (i) ser associado ou (ii) usufruir os benefícios resultantes dos 

trabalhos prestados pela associação de moradores sem pagar por isso. 

A principal tese de defesa dos proprietários que se furtam da obrigação de 

contribuir com os serviços da associação, está pautada no princípio constitucional de livre 

associação, previsto no artigo 5ª, inciso XVII, da Constituição Federal, conforme já exarado, 

significando assim que os proprietários de lotes que não se associassem, de forma espontânea, 

não estavam obrigados ao pagamento das taxas associativas relativas ao rateio dos custos de 

manutenção das áreas de uso comum da Associação. 

De julho em diante tudo mudou, porque o dever de contribuir com os serviços 

prestados pela associação de moradores de proprietários de lote decorre agora do artigo 36-A 

da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e esta é a fonte originária de relação 

obrigacional. 

 

7 LOTEAMENTO FECHADO EM CONDOMÍNIOS DE LOTES 

 

O último tema que será abordado por este artigo é a nova forma pela qual poderá 

ser empreendido um loteamento.  

Como vimos até aqui, a forma de instituição de um loteamento regular tinha como 

única base legislativa a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, logo, o proprietário adquiria 

apenas o seu lote, sendo as áreas comuns de propriedade da municipalidade, todavia, afetadas 

por ato administrativo que as consagram na categoria de bens de uso especial. 

Diferentemente da forma de constituição dos condomínios, que é prevista na Lei 

nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 
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incorporações imobiliárias e o artigo 1.331 e seguintes do Código Civil, situação em que o 

proprietário adquire, também, uma fração ideal sobre as áreas de uso comum, restando 

detalhado tais áreas no quadro das áreas comuns da matrícula principal e na convenção do 

condomínio, devendo ser tomada essa base para o rateio das despesas condominiais, das quais 

pagam os condôminos. 

Ocorre, porém, que a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

regularização fundiária rural e urbana e outros temas, instituiu o condomínio de lotes, 

inserindo o artigo 1.358-A do Código Civil, conforme abaixo transcrito: 

 

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são 
propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. 
§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de 
cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios 
indicados no ato de instituição.     
§ 2º Aplica-se, no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio 
edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.    
§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura 
ficará a cargo do empreendedor.  
 

De início, observamos que umas das principais diferenças que existe entre as Leis 

n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que faz com que 

inúmeros loteamentos sejam classificados como irregular desapareceu, visto que a partir da 

vigência da nova lei, portanto, a partir de 12 de julho de 2017, é possível a sua constituição 

pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações 

e as incorporações imobiliárias, e de modo reflexo instituir ao comprador de um lote a 

propriedade exclusiva do lote e de uma fração das áreas comuns. 

 

7.1 Novidades decorrentes do condomínio de lotes 

 

Com isso a forma de instituição, de gestão e contribuição do rateio das despesas 

das áreas comuns do loteamento restam pacíficas, pois passaram a seguir à inteligência do 

artigo 2º, § 7º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano, e artigo 1.358-A do Código Civil, ambos inseridos pela Lei nº 13.465, de 11 

de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros temas, 

abaixo transcritos: 

 

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais 
e municipais pertinentes. 
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[...] 
Art. 7º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade 
imobiliária integrante de condomínio de lotes.( Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
Seção IV 
Do Condomínio de Lotes 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
Art. 1.358-A.  Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são 
propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
 

Questões polêmicas como a forma de cobrança dos débitos também se afastam, 

pois, o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil atribuiu natureza de título de crédito 

às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio, logo pode ser objeto de execução 

e de protesto, conforme artigo 1°, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, que define 

competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos 

de dívida e dá outras providências. 

A prescrição de 3 (três) anos em caso de loteamento instituído na forma da Lei de 

parcelamento de solo passa a ser de 5 (cinco) anos em caso de condomínios de lotes. 

Atribuiu, também, segurança aos loteamentos fechados instituídos com base na 

Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações imobiliárias, visto que a Lei Municipal que dá a concessão de uso as áreas 

públicas afetando-as em benefício dos proprietários de lotes pode ser revisada. 

Vale, ainda frisar, que para as prefeituras municiais a nova modalidade de condomínio é 

de grande interesse haja vista a possibilidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano 

– IPTU. 

Fato que por ser um novo instituto muitas dúvidas práticas surgirão e caberá à 

nós, operadores do Direito, analisá-las, como, por exemplo, a possibilidade da alteração, ou 

não, de cada casa a ser construída pelo adquirente da unidade imobiliária, visto que o projeto 

das casas faz parte da instituição do condomínio e a alteração de uma unidade imobiliária 

demandaria anuência unânime dos condôminos, conforme dispõem o artigo 1.351 do Código 

Civil. 

Defendemos que seria possível tratar como unidade exclusiva apenas a área de 

terreno atribuída a cada unidade, sendo que, nesse caso, a construção apesar de essencial para 

a existência do condomínio, seria questão de uso interno da propriedade exclusiva, e não 

exigiria alteração da incorporação para que o adquirente alterasse o projeto de sua casa, 

devendo apenas observar a legislação municipal e as normas da convenção sobre construção e 

uso comum. 
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Outro aspecto que pode gerar dúvidas, é a possibilidade de regularização de um 

“loteamento fechado irregular”, neste caso a referência são aqueles loteamentos que não 

foram devidamente constituídos com a prévia aprovação do projeto de loteamento e o 

pertinente registro no Cartório de Imóveis.  

Entendemos que é plenamente viável que a sua regularização se dê por meio da 

instituição de um condomínio de lotes ou por meio da instituição de um loteamento de acesso 

controlado, porém é fundamental atentar para a situação de propriedade tabular do terreno, 

pois se este não estiver em nome dos titulares dos lotes, na proporção das frações ideais que 

eles haverão de ter no condomínio de lotes, será necessário que essa propriedade seja 

transmitida aos titulares dos lotes. 

 

8 LOTEAMENTO CLANDESTINO OU IRREGULAR 

 

Toda forma de constituição de loteamento urbano que não siga os exatos ditames 

do artigo 2º e seguintes da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, será considerado 

clandestino ou irregular, bem assim os responsáveis pelas práticas irregulares responderão 

criminalmente por suas condutas. 

A consumação do delito é instantânea e ocorre com a prática da ação de dar início 

ao parcelamento, através das condutas elencadas nos artigos 50, 51 e 52 da mencionada Lei, e 

independente da efetiva realização do projeto, por exemplo, o simples ato de afixar placas de 

propagandas no local, o ato de abrir ruas, dentre outros. 

Importante dizer que, aquele que der início ou realizar loteamento, ainda que com 

autorização do órgão competente, a exemplo da autorização do Município ou Distrito Federal, 

através do instrumento normativo competente, todavia, em desacordo com o regramento 

previsto da referida Lei, também cometerá os crimes previstos nos artigos já informados, os 

quais serão explicitados na sequência. 

De acordo com artigo 50 dessa mesma Lei, é crime contra a Administração 

Pública:  

 

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo 
para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados 
e Municípios; 
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do 
solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato 
administrativo de licença; 
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III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público 
ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele 
relativo. 
 

Referido crime formal de mera conduta, que se trata de norma penal em branco –  

visto que depende de complemento de outra legislação para que tenha a sua tipificação penal 

completa, sendo que, no presente caso, será complementada por uma norma Municipal, 

Estadual ou do Distrito Federal –, prevê pena de reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa 

de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

As normas penais em branco são aquelas cujo conteúdo é incompleto, vago 

exigindo complementação por outra norma jurídica, que pode ser, lei, decreto, regulamento, 

portaria, etc., de maneira que possam ser aplicadas ao fato concreto. Tal complemento pode 

existir já na vigência da própria lei penal em branco ou ser posterior a ela. 

Podemos classificar as normais penais em branco em seu sentido estrito e em seu 

sentido amplo. A primeira, tem seu complemento contigo em outra regra jurídica, proveniente 

de instância legislativa, superior ou inferior, diversa daquela que promulgou o tipo penal. A 

segunda categoria, que é caso sob análise, tem seu complemento inserto na própria lei que 

instituiu o crime ou em diplomas legais da mesma instância legislativa do tipo penal. 

Observa-se, nesse particular, a inserção do artigo 11, inciso II, da Lei nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017, que define como “núcleo urbano informal: aquele clandestino, 

irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus 

ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou 

regularização”. 

Da mesma forma, nesse novo instituto legal, há previsão, em seu do artigo 15, de 

intervenção do Poder Público em parcelamento clandestino ou irregular para “regularizar 

loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das 

determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de 

desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes”, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

Outrossim, quem, de que modo for, em especial o mandatário do loteador, o 

diretor ou o gerente de sociedade, concorrer para a prática dos crimes ora noticiados, incidirão 

nas penas então relatadas, de acordo com o previsto no artigo 51 da Lei mencionada. 

Aspecto relevante também, trata-se dos Registradores de Imóveis, esses que  

cometerão infração penal, de menor potencial ofensivo se: (i) registrarem loteamento ou 
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desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes; (ii) registrarem o compromisso de 

compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos; (iii) ou efetuarem registro de 

contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado, podendo assim, serem 

penalizados com detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) 

vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas 

cabíveis, conforme previsão do artigo 52 da mesma Lei. 

Edson Jacinto da Silva, explicando sobre a intervenção do Ministério Público no 

parcelamento do solo urbano, asseverou que: 

 

Além dessa atuação prevista expressamente, a mencionada lei federal tipificou o 
parcelamento ilegal do solo como delito contra a administração pública, nos artigos 
50 a 52, os quais, por se tratar de crimes de ação pública, também ensejarão atuação 
ministerial na esfera criminal. Ressalta-se aqui, tanto a atuação nos procedimentos 
de impugnação de registro de parcelamento e de levantamento de parcelas 
depositadas, quanto a atuação criminal, referem-se a casos de intervenção tradicional 
do Ministério Público, quer como fiscal da lei, quer como titular da ação penal civil 
pública. Já a prerrogativa de notificação do parcelador para regularização do 
parcelamento ilegal, medida claramente protetiva ao direito do adquirente de lote, 
trata-se de atuação precursora na defesa do consumidor.24 
 

Vejamos o que o Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo já decidiu em um 

caso de loteamento clandestino:  

 

APELAÇÃO - Loteamento irregular – Compromisso de Compra e venda - 
Pretendida rescisão ante o alegado inadimplemento do adquirente – O contrato em 
questão foi celebrado com violação ao disposto na Lei nº 6766/79 – Ademais há 
diversas ações penais contra os apelantes em razão desse loteamento, além de uma 
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público pertinente aos danos ambientas e 
urbanísticos, já julgada procedente, sendo a sentença de primeiro grau mantida em 
grau de recurso, entendendo-se irregular o parcelamento da área. Recurso 
desprovido (voto 6045).25 
 

O artigo 46 da Lei é claríssimo ao dispor que loteador não poderá fundamentar 

qualquer ação ou defesa com fulcro da própria da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere, ou seja, não há como 

fundamentar qualquer eventualidade ou fato de terceiro para se esquivar das sanções criminais 

e administrativas decorrentes de atos irregulares na pretensão de estabelecer um loteamento 

urbano. Disposição também prevista no artigo 23, do Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 

1937, que dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações. 

                                                           
24 SILVA, E. J. Loteamento Urbano Doutrina e Prática. 4. ed. Leme: JH Mizuno, 2016, p. 121. 
25 Apelação Cível nº 438.358.4/7-00. Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Sérgio Gomes, julgado em 12 
de setembro de 2006. 
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Sendo assim, do ponto de vista penal, era o que cabia esclarecer, vez que tais 

apontamentos complementam o tema em tela, em razão de sua relevância. 

 

9 OUTRAS FORMAS DE LOTEAMENTO NÃO PREVISTAS NA LEI DE 

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

 

Para que um loteamento seja considerando regular será necessário o cumprimento 

integral da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, de acordo com o já explicitado no 

capítulo 5, de modo que, qualquer outra formação de loteamento, que não siga, 

rigorosamente, os ditames da referida Lei, será considerado ilegal ou irregular, tema que será 

tratado no capítulo a seguir deste artigo. 

Partindo dessa premissa, podemos elencar algumas situações fáticas, que, de uma 

forma ou de outra, acabaram encontrando respaldo jurídico em outros institutos legais, para se 

fazerem existir, como de fato vemos atualmente.  

O primeiro deles são os denominados condomínios de casas, ou mais comumente 

denominado de “vilas”, que encontra apoio nos artigos 8º e 68, da Lei n° 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias, abaixo transcritos: 

 

Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente 
comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre ele desejar erigir 
mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte: 
a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou 
assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 
também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, 
como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes 
comuns, que corresponderá às unidades; 
b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais 
pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela 
que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente às 
unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, 
que corresponderá a cada uma das unidades; 
c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas; 
d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as 
vias públicas ou para as unidades entre si. 
 
Art. 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo, sobre as terras rurais ou os 
terrenos onde pretendam constituir ou mandar construir habitações isoladas para 
aliená-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão, 
previamente, satisfazer às exigências constantes no art. 32, ficando sujeitos ao 
regime instituído nesta Lei para os incorporadores, no que lhes for aplicável. 
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No Município de São Paulo, temos ainda a Lei Municipal nº 11.605, de 12 de 

julho de 1994, que dispõe sobre a criação de Vila no Município de São Paulo, e dá outras 

providências, mais conhecida como a Lei de Vilas. 

Outros Municípios também regularam esse tipo de empreendimento, a exemplo da 

Comarca de Indaiatuba, no interior de São Paulo, através da Lei Municipal nº 3.655, de 25 de 

fevereiro de 1999, que dispõe sobre o condomínio horizontal, com as alterações Lei 

Municipal nº 3.995, de 15 de dezembro de 2000, que revoga dispositivos da Lei nº 3.655 de 

25 de fevereiro de 1.999, que dispõe sobre Condomínio Horizontal. 

Nessa modalidade, existe condomínio, com regulação da vida condominial, 

através de Convenção, nos moldes do artigo 9º e seguintes, da Lei n° 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias, com objeto constituído em casas térreas ou sobrados, se tratando de unidade 

autônoma, com direito à fração ideal nos espaços livres e nas vias de circulação, portanto, são 

de uso comum e propriedade dos condôminos; e com registro submetido às regras da referida 

Lei. 

Temos ainda, os clubes de recreio. Nessa forma, o empreendedor estabelece um 

clube de recreio e vende um título de sócio, o qual dá direito a um lote de terreno devidamente 

individualizado e localizado em quadra numerada, com direito à participação em áreas 

comuns. 

Não obstante, cediço que todo esse trâmite não é formalizado perante o Cartório 

de Registro de Imóveis, vez que o único proprietário da totalidade daquele clube de recreio é 

uma pessoa jurídica, formada através de uma Associação. 

Outra modalidade, que aqui entendemos ser mais grave, passível de penalização 

criminal inclusive, pois pode lesar uma coletividade, na maioria das vezes numa camada 

social mais desfavorecida, são as denominadas associações, onde um dito empreendedor, 

aliena sua gleba a uma associação que ele incentiva, essa que, por sua vez, simula ato de 

venda, vez que, de fato, venda não é, e de participação a várias pessoas, as quais dividem essa 

gleba para fins de moradia. 

Ora, essa situação torna os compradores, nessas participações em associados de 

uma pessoa jurídica, a qual é proprietária da gleba toda ou adquirentes de uma fração ideal, 

individualizada, dessa associação. Na maioria das vezes, o perfil desse comprador é composto 

de pessoas com ganhos mensais de até R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), e que são 

considerados pela Caixa Econômica Federal como famílias que se enquadram em programas 
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assistenciais por terem baixa renda26 e que, provavelmente, irá adquirir apenas um imóvel em 

toda sua vida, com economias de longos anos de labor, de maneira que, a dissolução dessa 

associação, por exemplo, poderá gerar um enorme transtorno na vida desse comprador, que 

poderá perder o que acha que comprou. 

Finalmente, falamos agora do incentivo às invasões. Pois bem, mais uma vez, se 

trata de situação que um dito empreendedor, pretendendo audaciosamente lotear um local, 

sem a observância da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, incentiva um grupo de 

pessoas a invadir o referido local para, posteriormente, através de uma ação de reintegração 

de posse, claro, patrocinada por ele mesmo, firmar acordo judicial, restando assim, amparado 

pelo manto da coisa julgada. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização 

fundiária rural e urbana e outros temas, trouxe, como analisamos, inúmeras inovações que 

passam a garantir estabilidade jurídica para atos que até julho do ano de 2017, eram 

praticados em todo Brasil de forma irregular, como por exemplo, o loteamento fechado por 

lote autônomo e o condomínio de lotes. 

A preocupação legislativa foi restabelecer a ordem social fragilizada, num 

primeiro momento, pelo déficit habitacional e, de forma imediata, restituir a aplicabilidade do 

direito à propriedade e da função social a ela atribuída. 

Num segundo momento se preocupou com o fato de que o parcelamento do solo 

acarreta adensamento populacional, o que gera sobrecarga nos serviços públicos 

disponibilizados nas suas adjacências. A realização de loteamentos exige prévia análise do 

município que pode condicionar à aprovação do empreendimento a transferência de espaços 

para a construção de equipamentos públicos, tais como, por exemplo, a instalação de uma 

escola pública. Inequívoca, portanto, a boa intenção e a preocupação do legislador. 

Além de reconhecermos os pontos positivos da nova Lei que afastam dúvidas 

quanto a licitude da cobrança dos rateios das despesas de manutenção das áreas de uso 

                                                           
26 Tendo em vista o crescimento da classe C e seu maior poder de compra, definimos como baixa renda a 
população pertencente às classes D e E, ou seja, que tem renda familiar inferior a R$1.115 ou US$641 (de 
acordo com a cotação do dólar de 1º. De janeiro de 2010 – US$1,00 = R$1,74) – ou seja, aproximadamente U$ 5 
por dia por pessoa. As classes D e E são responsáveis por cerca de 40,37% do total da população brasileira. 
Fundação Getúlio Vargas, FGV. Disponível em: <https://cev.fgv.br/sites/cev.fgv.br/files/Programa%20Baixa% 
20Renda%20-%20DEFINI%C3%87%C3%83O%20DE%20BAIXA%20RENDA%20-%20FINALx.pdf.>. 
Acesso em: 15 nov.2017. 
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comum e seus equipamentos, e de instituir os condomínios de lotes para regularizar inúmeros 

condomínios hoje classificados como irregulares, devemos lembrar que existem pontos 

omissos, tanto de natureza material quanto de procedimental, que no dia a dia, faz surgir 

dúvidas de como aplicar as inovações legais, como, por exemplo, atos que devem ser 

realizados nos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e nas Prefeituras. 

Não há outra maneira para conhecermos a amplitude dos efeitos dessa nova Lei, 

senão o seu estudo e a prática aplicada aos casos concretos. 

Dúvidas e questionamentos são normais quando da aplicação de novos institutos, 

porém, certo é que estudos como este tem a finalidade de auxiliar os aplicadores do direito na 

utilização dessa nova matéria de forma a atingir seus objetivos. 
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