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 É muito comum, além de legalmente não vedada, a lavratura de escritura pública de venda 

e compra de parte de gleba rural que, posteriormente, quando de seu registro em matrícula atribuirá 

ao adquirente o domínio de parte ideal da coisa. Em isto ocorrendo o titular do domínio passa a 

figurar como condômino tabular de fração ideal da propriedade que fora objeto de 

desmembramento. 

 

 A prática ainda nos demonstra que em muitas oportunidades, de fato, desde a aquisição, a 

área é divisada mediante seu simples cercamento de acordo mera planta apresentada pelo alienante. 

 

 Isto espelha, sem qualquer equívoco, a intenção do comprador em exercer com 

exclusividade o domínio sobre porção certa das terras adquiridas e não em regime condominial. 

 

 O detentor do título dominial, nesta contextura, detem pleno direito em ver regularizada a 

sua condição estampada no fólio real, através de, dentre outras formas, mediante a aquisição da 

propriedade plena por declaração de usucapião (presentes os requisitos legais deste instituto), de 

modo a resultar no destaque de sua área e extinguido-se1, por consequencia, a relação condominial 

existente em relação ao outros proprietários tabulares. 

 

 De fato, ao possuidor cabe a ação de usucapião de terras particulares nos termos do artigo 

941 e seguintes do Código de Processo Civil para que tenha-se-lhe declarado o domínio pleno do 

imóvel, além de outros direitos reais. 

 

                                                 
1
 É o que afirmou Ulpiano (Digesto, frag. 26 § 4º) e está positivado no artigo 1.320 do CCB : Nemo invitus compellitur ad 

communionem.  

 



  Contudo, não é só2.  

 

 O preclaro Desembargador do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, neste tópico é conclusivo e afasta qualquer dúvida sobre o 

manejo da usucapião para esta finalidade: 

 

"Como ressaltado algures, a forma usucapional, além de permitir 

a formação de título dominial, também possibilita sanar aqueles 

títulos portadores de vícios ou defeitos, insuficiente à 

transferência plena da propriedade."
3
 

 

E arremata: 

 

"Como é cediço, não pode a posse recair sobre pars incerta, 

devendo a coisa ser hábil e certa, descabendo possuir coisa 

incerta - incertam partem nemo potest." 

 

(...) 

 

"Entrementes, mostra-se plenamente possível que o titular de 

fração certa, localizada e demarcada no condomínio se valha do 

processo de usucapião para o reconhecimento do domínio de sua 

quota-parte. 

 

Poderá buscar o seu reconhecimento por via da usucapião de 

menor prazo, tendo título que lhe sirva de base." 4 

 

 Nossos Tribunais também admitem o reconhecimento da usucapião em favor de um 

condômino contra os outros quando o condomínio deixa de existir pela posse exclusiva 

exteriorizada por um dos possuidores sobre o imóvel, cum animus domini, e, pois, a impedir a 

                                                 
2
 De acordo com os ensinamentos do mestre de mestres, José Francisco Pontes de Miranda, "o condômino pode usucapir, inclusive 

servidão, contra o outro ou outros condôminos, se se trata de usucapião trintenal, que independe de boa fé; ou se, a despeito do 

condomínio, houve boa fé." in Tratado de direito predial. Rio de Janeiro: José Konfino - Editor, 1953. pág. 259. 
 
3
Tratado de usucapião. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. Vol. 2. 8ª ed., rev. e atual. com a usucapião familiar. pág. 900. 

  
4
 Idem. Vol. 1. pág. 336 

 



composse dos demais, como bem pontua o ilustre Dr. JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES5, in 

verbis: 

 

"Perfilhando o ponto de vista consagrado pelo STF no acórdão 

aludido (RT 493/237 e RTJ 76/855) e pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo nos arestos mencionados, manifestamo-nos no sentido 

da possibilidade de usucapião  pelo condômino, desde que sua 

posse tenha sido exercida com exclusividade sobre o bem 

usucapiendo." 

 

 A propósito da adequação processual de se valer da ação de usucapião pelo titular do 

domínio, com a finalidade de gerar certeza jurídica sobre os limites da propriedade, discorre 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR6: 

 
“A existência de título transcrito nunca foi empecilho à ação de 

usucapião, pois é até exigida como pressuposto da ação no caso 

do usucapião ordinário. Deve-se ponderar que o instituto da 

prescrição aquisitiva existe não apenas para atribuir título a quem 

nunca o possuiu, mas também para regularizar ou sanear os 

títulos imperfeitos. Manifesto, portanto, é o direito de obter a 

declaração de usucapião nos casos de título que não cubra toda a 

área possuída." 

  

 No mesmo sentido Theotonio Negrão7 anota inúmeras decisões judiciais decidindo pelo 

acerto do manejo da ação de usucapião para fins de regularização de domínio em situações de 

caracterização de condomínio de fato, ainda que registrado o imóvel: 

 

 Eis algumas: 

 

"O usucapião por condômino é possível, desde que a posse seja 

exercida com exclusividade sobre o bem almejado" (RJ 175/59) 

 

                                                 
5
 Usucapião de bens imóveis e móveis. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 7ª ed., rev., atual. e ampl. pág. 104.   

 
6 Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Vol. III. 39ª ed. pág. 179. 

 
7
 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 45ª ed., rev. e atual. pág. 1040 -

1041. 

 



"Usucapião tabular - Imóveis rurais com descrições imperfeitas, 

que se encontram parcialmente registrados em nome dos autores 

- Partes ideais calculadas sobre valores e não sobre frações - 

Registros omissos e errados - Usucapião como modo não só de 

adquirir a propriedade, mas de sanar os vícios de propriedade 

defeituosa adquirida a título derivado - Possibilidade jurídica do 

pedido - Incidência do artigo 515, §3º do  CPC - Ação procedente - 

Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível nº 385.907.4/3-00 - 

Conchas, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 20.10.05) (Eu destaquei) 

 

"Ainda que o imóvel já se ache registrado no Registro de Imóveis 

em nome do possuidor, pode ele mover ação usucapião, máxime 

se há dúvida quanto a regularidade de seu título de propriedade" 

(RJ 229/70) (Eu destaquei)  

 

 Tema, este, já enfrentado e pacificado junto aos Tribunais Superiores: 

 

"Esta Corte firmou o entendimento no sentido de ser possível ao 

condômino usucapir se exercer posse exclusiva sobre o imóvel."
8
 

(STJ - 3ª T. Ag/AgR 731.971 - MS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 

23.9.2008, Dje 20.10.2008) (Eu destaquei) 

 

"É cabível a ação de usucapião por titular de domínio que encontra 

dificuldade, em razão de circunstância ponderável, para unificar as 

transcrições ou precisar área adquirida escrituralmente" (STJ - 3ª 

T., REsp 292.356, Min. Menezes Direito, j. 27.8.01, DJU 8.10.01) (Eu 

destaquei) 

 

 Sendo exclusiva, portanto, a posse, fica afastada qualquer dúvida quanto a adequação da 

usucapião por condômino em face dos outros desde que exercite posse pro suo, com exclusividade, 

em área delimitada, demonstrando inequivocamente o animus domini, pelo prazo previsto em lei, isto 

é, desde que impeça a posse pelos demais condôminos. 

 

 Não obstante a tranquilidade do tema em comento, ressaltamos, ademais, recente julgado 

prolatado pela Corte Bandeirante neste sentido: 

 

                                                 
8 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Usucapião. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. 2ª ed. pág. 418.  
 



"TJSP - Apelação. Ação de Usucapião. Extinção sem exame do 

mérito afastada. Ação de usucapião que se presta a declarar a 

propriedade do imóvel, como também constitui meio de se 

regularizar aquisição por meio de títulos imperfeitos. Requisitos 

para ação de usucapião que em tese se encontram presentes. 

Processo que demanda instrução processual. Recurso provido, 

com determinação de retorno dos autos à origem." (Apelação n. 

0000780-31.2010.8.26.0408 -  Ourinhos - 3ª Câmara de Direito 

Privado - 10.9.2013 - Rel. Des. João Pazine Neto - v.u.) (Eu 

destaquei) 

 

 
 De seu lado, reza o dispositivo processual (CPC, art. 286) que os pedido judiciais devem ser 

certos e determinados. 

 

 Assim, pois, a identificação com clareza do imóvel usucapiendo, na peça vestibular da ação 

de usucapião, é fundamental. É o que reza o artigo 942 do diploma processual: 

 

"O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e 

juntando planta do imóvel (...)" 

 

 De outra banda, nota-se a importância da necessária individuação do imóvel para fins de 

conferir segurança às relações jurídicas, em prestígio, notadamente, aos princípios registrais da 

especialidade e unitariedade, e, assim, para efeito de registro público, indicando-se precisamente suas 

medidas, características e confrontações, nos termos legais.   

 

 Transitada em julgado a sentença usucapienda de imóvel rural o mandado judicial que se 

prestará ao registro da declaração de usucapião deve dispor da exata descrição do imóvel de acordo 

com a inteligência do art. 225, § 3º, da LRP (autos judiciais que versem sobre imóveis rurais). 

 

 A LRP prescreve, ainda, em seu art. 226 que:  

 

"Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem 

constar do mandado judicial." 

 

 Nesta linha de pensamento, importante salientar que o artigo 2º, inciso I do Decreto nº 

5.570/2005 determina: 



"Art. 2º A identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, 

conforme previsto no § 3º do art. 225 da Lei n. 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, será exigida nas seguintes situações e prazos: 

 

I - imediatamente, qualquer que seja a dimensão da área, nas ações 
ajuizadas a partir da publicação deste Decreto;" 
 

 
 Por fim, salienta-se que as normas de Serviços Extrajudiciais da Corregedoria-Geral da 

Justiça de São Paulo9 determinam que, ao abrir Matrícula para o registro de sentença de usucapião, 

far-se-á à menção ao registro anterior (Matrícula 20994 - R8/M) e neste, por averbação remissiva, 

se fará anotação da abertura da Matrícula da parte usucapida. 

 

  Embora, como antes observado, a tranquilidade do tema, ainda se encontra resistência 

quanto ao cabimento da ação de usucapião para esta finalidade, o que, esperamos, tenha restado 

amplamente demonstrado neste despretensioso artigo sua perfeita adequação ao fim pretendido. 

                                                 
9
 Provimento nº 58/89, Capítulo XX, Seção II, item 58. 


