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RESUMO
Este trabalho objetiva contribuir para o estudo do problema de
habitação popular em São Paulo, por meio da identificação e análise do
perfil de ações de usucapião, como um instrumento de regularização
fundiária.
Para tanto, baseou-se em pesquisa de campo compreendida pela
investigação de aspectos referentes à localização, tipo de edificação e
condição sócio-econômica dos requerentes de 107 ações de usucapião na
Região Metropolitana de São Paulo.
O autor do trabalho atuou como perito nessas ações de novembro de
1997 a junho de 2001, condição que obteve por sorteio realizado na
instância judiciária competente.
A revisão histórica realizada demonstra o crescimento desordenado
da cidade de São Paulo e a criação da chamada “cidade ilegal”. Aponta para
a importância da regularização jurídica dos lotes, peça importante dentro de
uma política habitacional.
Os resultados da pesquisa de campo mostram que a maioria das
ações de usucapião avaliadas, localizam-se na periferia da cidade, onde o
crescimento habitacional é desordenado e seus ocupantes encontram-se na
posse direta do imóvel usucapiendo, utilizando-o para sua moradia e de
seus familiares.
O trabalho permitiu concluir que a ação de usucapião é um
instrumento de grande alcance social para a população de baixa renda,
sendo entretanto ainda insuficiente para atender a base da pirâmide social.
Com base nas constatações da pesquisa e à luz da revisão da
literatura efetuada, são feitas recomendações de âmbito jurídico e social,
buscando contribuir para a construção de uma política de regularização
fundiária.
Palavras-Chave: Habitação de interesse social; Usucapião; São Paulo
(cidade);

ABSTRACT

The purpose of this work is to contribute to study the Popular Houses
in São Paulo City, by using an identification and analysis through the scope
of usucapião actions, as an instrument of land or property regularization.
In order to do so, the research was based on investigation of aspects
as localization, type of construction and social economic conditions of 107
actions of usucapião in São Paulo City area (aleatory selection of actions).
The author of this work is a specialist in this kind of actions and
worked from November 1997 until June 2001.
A historical revision that was realized shows this non ordinate growth
in São Paulo City and also what it’s called as an “illegal city”. These points to
a necessity of a legal regularization of those lands or properties, a very
important part for a good habitation politics.
The results of those researches shows that the majority’s actions
valued of usucapião, are in the periphery of the city, were the habitation
growth is totally non ordinate and the people that are using those properties
are using for than selves or their families.
This work permitted conclude that usucapião actions, are a

very

important instrument for the low wealth class population, but still insufficient
to attempted the base of the social pyramid.
Based in all information’s that was collected during this work plus all
the literature references did it about this matter, recommendations are made
in juridical and social areas, in order to help a political regularization for
those lands or properties.
Keywords: Home of social interest, Usucapião, São Paulo city.
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1 INTRODUÇÃO
Os problemas sociais e de moradia nas grandes cidades
brasileiras sempre foram motivo de grande preocupação para as
autoridades públicas.
No caso particular da cidade de São Paulo, que é a maior da
América Latina, esses problemas

atingem

uma magnitude e

complexidade que os tornam de difícil solução.
A maior parte dos problemas de moradia na cidade são muito
antigos, e se iniciaram em meados da década de 1880, com a
expansão das atividades urbanas associadas ao complexo cafeeiro.
Uma das formas de regularizar a propriedade neste contexto de
expansão desordenada da cidade é a ação de usucapião que
descreveremos a seguir.
Usucapião é a prescrição aquisitiva de um bem imóvel por
decurso de tempo, ou seja, é necessário que o possuidor mantenha a
posse física do imóvel após decorrido certo tempo previsto em lei, bem
como sejam atendidos todos os requisitos exigidos por ela.
Sendo assim, trata-se do modo aquisitivo da propriedade pela
posse contínua, ininterrupta, durante determinado espaço de tempo,
com os requisitos estabelecidos em lei.
Isto pode parecer injusto a muitos, pois o proprietário é
despojado de seu direito, por um usurpador.

Na realidade, entendem

muitos juristas que o legítimo

proprietário não deu a devida atenção ao seu patrimônio, deixando ao
abandono o seu direito, não sendo mais amparado pela lei.
Lembrando um antigo provérbio jurídico: “O Direito não socorre os
desidiosos”∗.
Assim sendo, a ação do tempo sana os vícios e defeitos dos
modos de aquisição, porque a ordem judicial tende a dar segurança
aos direitos que confere, evitando conflitos, divergências ou mesmo
dúvidas. Com isso temos um bem definido e certo que afasta
incertezas sobre a propriedade, propiciando maior segurança jurídica à
coletividade.
É freqüente na cidade de São Paulo ocorrerem invasões de
imóveis e terrenos, como também a incidência de contratos dos mais
diversos tipos, escrituras e registros com vícios documentais, que
impedem por si só sua regularização junto ao Cartório de Registros de
Imóveis.
A solução para esse problema relaciona-se quase sempre com a
ação de usucapião, que tem gerado uma série de efeitos e reflexos na
sociedade. Seu sucesso garante o título de propriedade ao requerente,
que quase sempre está ligado à sua moradia e de sua família, e
conseqüentemente ao seu bem estar.
Considerando o crescimento desordenado da habitação em São
Paulo e a enorme incidência de solicitações de ações de usucapião
para regularização das propriedades, é de fundamental importância
um estudo que procure verificar a relação entre estas ações, quais
∗

Desídia : indolência, preguiça, incúria ou negligência.

seus efeitos e conseqüências para a sociedade, assim como sua
eventual utilização como instrumento de política de regularização
fundiária.
Segundo Alfonsin (1997) “regularização fundiária é o processo
de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que
objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de áreas
urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de
habitação, implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano
do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da
população beneficiária” (1999, p.24).
Neste sentido, o estatuto da cidade está sendo considerado um
avanço legislativo, moderno e arrojado, com o qual a sociedade
brasileira poderá contar para harmonizar seus interesses com os
inseridos na Constituição relativos ao direito de propriedade (Paiva et
al 2002, p.19).
Dentro deste contexto é evidente que o usucapião é um
poderoso instrumento à disposição do Poder Público para legalizar
propriedades em áreas urbanas carentes, constituindo-se assim um
importante meio de se criar novas políticas de desenvolvimento
urbano.

1.1 Objetivo
O objetivo desta pesquisa é contribuir para o estudo do
problema da habitação popular em São Paulo, por meio da

identificação e análise do perfil de ações de usucapião como um
instrumento de regularização fundiária.

2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Antecedentes históricos da habitação social e do usucapião
Após a promulgação da lei de terras n° 601 de 18 de setembro
de 1850, é engendrada “Uma densa malha de leis, regulamentos e
formas processuais com a finalidade de costurar em torno da
propriedade, um sistema de proteção eficiente e ágil, capaz de
assegurar-lhe o caráter preponderante de mercadoria” (Baldez, 1986,
p.47).
Segundo a lei, as terras devolutas∗ poderiam ser adquiridas
apenas mediante compra e venda, o que afastava a possibilidade de
trabalhadores sem recursos tornarem-se proprietários. Com isso,
garantia-se a substituição de mão de obra escrava por trabalhadores
livres, que tiveram que se adequar a esta nova condição de trabalho,
exatamente no mesmo ano em que ocorre o fim do tráfico de escravos
no Brasil.
Como se observa, o solo do qual a população retira o seu
sustento e sobre o qual ela exerce sua cidadania e o direito de morar,
teve disciplina marcadamente pública, em especial a partir de 1850,
∗

Terras devolutas: as que, não sendo próprias nem aplicadas ao uso público, não se incorporam ao uso
privado. Nome derivado do fato de que qualquer espaço de terra, não titulado, era devolvido à Coroa
Portuguesa.

embora com cunho inequivocadamente garantidor da propriedade
privada (Alfonsin, 1997, p.37).
Torna-se visível neste momento que a regularização fundiária
estava em consonância com as leis que disciplinavam a propriedade
da terra, as formas de sua titulação e posse, bem como os registros
públicos que a identificavam e protegiam.
De lá para cá as habitações precárias na cidade de São Paulo
geraram inúmeros problemas ao Estado e à cidade que serão
apresentados até o final do capítulo. Estas condições obrigaram o
Poder Público (PP) a tomar atitudes para promover as chamadas
“habitações de interesse social no Brasil”. Esta tentativa do PP de
disciplinar a habitação na cidade, gerou incursões coercitivas, inclusive
com o uso do poder de polícia pelo governo.
Segundo

Cano1

“as

chamadas

habitações

precárias

só

passaram a ser consideradas um problema pelas autoridades
brasileiras em meados da década de 1880, quando começaram a
florescer as atividades urbanas associadas ao complexo cafeeiro. Isto
gerou extraordinária expansão do mercado de trabalho e, em
conseqüência, aglomerações de trabalhadores mal alojados que
constituiam grave ameaça à saúde pública” (apud Bonduki, 2002,
p.17).
De acordo com Cano1 “entraram na província de São Paulo
entre 1886 e 1900, cerca de 900.000 estrangeiros” (id). “O principal
problema era como se criar uma infra-estrutura para atender esta
população que chegava. Os chafarizes públicos e os poços
1

Cano, W. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. São Paulo; Difel, 1979

particulares já não davam conta do abastecimento de água, e os
detritos eram lançados nos rios e fossas. Havia necessidade de
transportes rápidos para atender os loteamentos indiscriminados que
clamavam por arruamento, canalizações de rios e córregos, drenagem
de brejos e várzeas e controle de enchentes” (Bonduki, 2002, p.18).
Fanfulla (1899, 14.03, 16.03) narra em seu texto uma idéia das
condições dos trabalhadores imigrantes recém chegados a São Paulo:
“Na Barra Funda falta tudo. Até nas ruas principais não há um metro
de calçamento, nem um palmo de calçada, nem um conduto
subterrâneo. Como resultado, a natureza, por conta própria, cavou
fossas que margeiam os canais, o que levou os habitantes a construir
pequenas pontes primitivas para entrar na própria casa (...). É
materialmente impossível que o Sr. Prefeito Municipal conheça o Brás
(...) as calçadas não existem e tanto nos dias de chuva como em dias
secos as pessoas não podem transitar senão descalças, com as saias
levantadas até os joelhos. Imaginai o cheiro de tais ambientes onde
várias vezes por dia entram pés tratados de tal forma, imaginai tudo o
mais e tereis uma idéia mais ou menos exata do estado daqueles
tugúrios e do dano imenso que disso deve necessariamente derivar
para a saúde pública (apud Pinheiro Et Hall 1981)”.
Em decorrência da grande migração ocorrida e da falta de infraestrutura na cidade, as condições higiênicas das habitações se
agravaram enormemente causando inúmeras epidemias no final do
século XIX. A partir daí, o foco do Estado volta-se prioritariamente para
a saúde pública.
Os chamados higienistas tinham uma visão limitada sobre os
imigrantes pobres, lançando o alerta para o PP: “é necessário intervir,

criar uma legislação restritiva, romper com as posturas liberais e com a
privacidade

de

domicílio.

Deve-se

“providenciar

radicalmente”

(Bonduki, 2002, p.26).
Com este discurso, os higienistas contribuíram para provocar
uma intervenção estatal sem precedentes, nas habitações da cidade
de São Paulo.
Motta (1894), descreve cinco tipos de moradias então existentes
na cidade de São Paulo: o hotel-cortiço, a casa de cômodos, os
cortiços improvisados, o cortiço-pátio e a casinha (apud Bonduki,
2002, p.23).
O hotel cortiço era uma espécie de hospedaria improvisada
onde a população operária se aglomerava à noite para dormir, em
aposentos muito pequenos, ocupados por trabalhadores sem sua
família.
Já as casas de cômodos eram casas de dormida a que se
adicionavam alguns cômodos para uso comum: uma sala com vários
fogões improvisados para uso de todos, uma latrina péssimamente
instalada e compridos corredores com iluminação ineficiente.
Os cortiços improvisados eram sobrados transformados através
de divisões e subdivisões dos primitivos aposentos do imóvel.
O tipo mais comum de habitação popular era o cortiço pátio, que
comumente ocupava uma área no interior do quarteirão: quase sempre
um quintal e um prédio onde havia uma venda. Era uma série de
casinhas enfileiradas em um corredor lateral estreito e comprido que
davam para um pátio de 3 (três) a 4 (quatro) metros de largura.

Raramente cada casinha tinha mais de 3 (três) metros de largura, 5
(cinco) a 6 (seis) metros de fundo e altura de 3 (três) a 3,5 metros,
com capacidade para 4 (quatro) pessoas.
Por fim, existia a casinha que era um prédio independente
voltado para a rua, e considerada um cortiço em função da sua
destinação, que como os demais tipos de moradia, deixavam muito a
desejar em termos de higiene, ventilação, iluminação e salubridade.
Além disso, a deterioração das condições de vida da cidade,
provocada pelo afluxo de trabalhadores mal remunerados ou
desempregados, pela falta de habitações populares e pela expansão
descontrolada da malha urbana obrigou o poder público a intervir para
tentar controlar a produção e o consumo das habitações (Bonduki,
2002, p.27).
Segundo relato de Motta (1894), “as epidemias nos ameaçam
todos os anos, dizimando a classe operária e roubando-nos braços
úteis que importamos com sacrifícios” (apud Bonduki, 2002).
Bonduki (2002) cita que as medidas governamentais para
controlar as condições sanitárias e impedir a propagação de epidemias
foram de três tipos: criação da Diretoria de Higiene, com poderes de
polícia e inspeção sanitária, isto é, podia-se entrar nos domicílios para
controlar a vida, as regras de asseio, higiene e saúde de seus
habitantes; promulgação de vasta legislação de controle sanitário e
participação do Estado na gestão das obras de saneamento e de
abastecimento de água e de coleta de esgotos.
Conforme Veiga (1894) informa, o caráter autoritário era
explicitamente assumido pelos higienistas, que justificavam suas

ações ilegais da seguinte forma: “a higiene não pode cingir-se às leis
gerais que regem a sociedade, muitas vezes precisa, a bem da
salubridade

pública,

intervir

ditatorialmente,

praticando

mesmo

violências, segundo a gravidade da situação” (apud Bonduki, 2002,
p.34).
Portanto os trabalhadores deveriam ser contratados, vigiados e
reeducados em seus hábitos de morar. Essa visão moralista, que
orientou a intervenção estatal em São Paulo, iria perdurar até a
década de 1940 (id).
Ocorre que a necessidade de moradias populares que eram
construídas, quase sempre por particulares que assim faziam para
obter renda locativa, suplantou o higienismo que vai perdendo força
até o final da década de 1920, uma vez que a construção econômica
era a solução, dado o limitado poder de compra.
Ao findar a segunda década do século 20, o quadro na cidade
era de escassez, especulação, inflação. Sobreveio ainda a epidemia
de gripe espanhola que matou milhares de paulistanos, aumentando a
aflição e o descontentamento na cidade (Rolnik, 2002, p. 27).
Finalmente os higienistas perdem sua força. Contudo, a
fiscalização e a polícia sanitária mantiveram-se ativas e vigilantes,
muito embora incapazes de impedir a proliferação de cortiços e
habitações precárias (Bonduki, 2002, p.39).
O fato é que não só o controle do uso do solo, como a sua
fiscalização pelo Poder Público, eram mais eficientes até 1930. A partir
daí os loteamentos clandestinos começaram a se proliferar.

Esta alteração não ocorreu por acaso, mas sim porque a
burocracia da saúde mudou parcialmente sua visão predominante até
então.
Na realidade a concepção liberal do Estado, até 1930, entendia
que a construção de habitações populares e vilas operárias deveriam
ser realizadas pela iniciativa privada e não pelo Estado.
Afirma Bonduki (2002, p.41): “adotados por todos os níveis de
governo e regiões do país, os estímulos à iniciativa privada foram
sempre muito bem aceitos por todos: higienistas, poder público e
empreendedores. Para estes, a vantagem era óbvia, pois aumentariam
seus lucros; para o poder público, mesmo que os resultados fossem
pífios, era uma forma de mostrar uma iniciativa em favor da melhoria
da habitação dos pobres; por fim, para os higienistas, era a
oportunidade de difundir o padrão de habitação recomendável. Neste
contexto foram propostas várias leis de estímulo à construção de vilas
operárias∗, sendo estas um modelo de habitação econômica e
higiênica, o ideal a ser atingido”. Como exemplo temos a Villa da
Economisadora Paulista no bairro da Luz, e a Vila Boyes
(posteriormente Vila Matarazzo) no bairro do Brás, em São Paulo.
Dentro deste quadro a cidade cresceu e atingiu 600 (seiscentos)
mil habitantes em 1920 contra os 250 (duzentos e cinqüenta) mil
habitantes da virada do século (Rolnik, 2002, p.16).
Como o direito à propriedade na Velha República era absoluto, a
produção

∗

rentista

encontrou

campo

fértil

Vila Operária: Pequenas moradias unifamiliares produzidas em série.

para

auferir

lucros

provenientes de aluguéis com habitações populares, face à enorme
demanda existente na cidade.
Para se ter uma idéia da situação vigente, em 1920 apenas
19,1% e em 1925, 23,8% dos prédios da cidade eram ocupados por
proprietários (Boletim do Departamento de Indústria e Comércio,
1932). Já o IBGE em 1940 informou que apenas 25% dos domicílios
eram próprios (apud Bonduki, 2002, p.44).2
Além de ser um investimento seguro e lucrativo, as companhias
particulares e os investidores aplicavam seus capitais em casas de
aluguel, pois o risco era baixo e a valorização patrimonial era líquida e
certa, face ao crescimento vertiginoso da cidade.
Até essa época, portanto, a produção habitacional coube à
iniciativa privada, situação que perdurou até as transformações pelas
quais passou o País na era Vargas, que desestimularam os
investimentos no setor, deixando como opção a intervenção estatal e
a ação dos próprios trabalhadores.
Com o início da Era Vargas começava uma reflexão mais ampla
sobre o problema habitacional brasileiro, concomitantemente com uma
dura intervenção do Estado na economia.
Em plena 2ª Guerra Mundial, em 1942, o presidente Vargas
congelou todos os aluguéis através da lei do inquilinato. Após o
término da guerra ficou evidente que a lei não era passageira e
começavam a surgir as posições de seus principais interessados, ou
seja, os proprietários e os inquilinos.
2

Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. “Padrão de Vida”. In: Boletim do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 26, outubro, 1936.

Os proprietários alegavam sua inconstitucionalidade e diziam
que “ o Estado não apenas restringe o direito de propriedade (...) mas
transfere, por assim dizer, ao inquilino este direito. Operou por parte
do Estado, uma verdadeira expropriação gratuita. Não se limitou a
disciplinar o uso da propriedade (...) mas entra pelo conteúdo deste
direito, tornando-o praticamente nulo” (Costa Filho, 1953, p.226).
De fato, com a intervenção estatal congelando os aluguéis por
mais de 20 anos, os proprietários rentistas sofreram grandes prejuízos
em seus investimentos imobiliários que foram programados para gerar
renda, limitando drasticamente o direito de propriedade.
Por outro lado os defensores do controle dos aluguéis
argumentavam que o direito da propriedade era restringido pela
própria Constituição, quando esta previa a desapropriação por
interesse social.
O fato é que a lei do inquilinato se arrastou até 1964 gerando
inúmeras conseqüências para a cidade, pela redução drástica da
produção de casas de aluguel por parte dos proprietários rentistas.
Agora a prioridade era o trabalhador ter acesso à casa própria. Neste
sentido afirma Malheiros3: “É com otimismo e profunda esperança que
aguardamos os auspiciosos resultados desta campanha naquilo que
se refere às classes trabalhadoras. Estas, como todas as classes
sociais menos abastadas, esperam realizar o sonho que alimenta cada
chefe de família, isto é, a posse de uma habitação econômica,
confortável e higiênica que os livre dos aluguéis esmagadores e das
habitações coletivas, tenham estas o título que tiverem” (apud
Bonduki, 2002, p.89).
3

Malheiros, V. Trabalho e Habitação. In: Revista do Arquivo Municipal. 1942, p.82.

Conforme Viana4 (1942) diz: “As classes mais necessitadas
tinham apenas dois tipos de moradia a escolher: a casa feita com as
próprias mãos e o cortiço” (apud Bonduki, 2002, p.89).
Como os capitalistas não tinham mais interesse em investir
devido ao congelamento dos aluguéis restou ao trabalhador executar
sua própria moradia ou se candidatar a um financiamento dentro das
regras existentes na época.
Pela primeira vez se reconhecia oficialmente (com a ajuda das
lideranças empresarias industriais) que o mercado privado não tinha
condições de resolver o problema da moradia e que o Estado tinha a
responsabilidade de resolvê-lo (Maricato, 1997, p.36).
Neste último caso, por mais que o governo tenha se esforçado
em realizar conjuntos habitacionais, a produção estatal foi irrisória
frente às necessidades. É que na realidade os governos nunca
priorizaram a habitação social no Brasil, muito embora tenham falado o
contrário em seus discursos.
Com a nova política de “fechar os olhos” e a liberação das
edificações na periferia, surge no país e especialmente em São Paulo
não só as residências rústicas e proletárias dos trabalhadores, como
também a favelização generalizada. Na Era Vargas se inicia uma
transformação sem precedentes na cidade, com repercussões
gravíssimas aos seus moradores, muito embora tenha marcado
também o surgimento da habitação social no Brasil.
São Paulo vira então palco da ilegalidade e da permissividade
do poder público, que convive harmoniosamente com a casa
4
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autoconstruída em loteamentos clandestinos e desprovidos de infraestrutura.
Mas por que o Governo Vargas agiu desta maneira naquela
época? Qual seria sua estratégia, afinal?
A hipótese levantada por Bonduki é a de que a Lei do Inquilinato
estava relacionada a uma intenção governamental de reduzir a atração
que o setor imobiliário exercia sobre investidores e capitalistas em
geral, com o objetivo de concentrar recursos na montagem do parque
industrial brasileiro. E, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar um setor
social não produtivo e que vivia basicamente de rendas (2002, p.227).
Naturalmente se o capital não fosse mais canalizado para o
setor rentista, restaria seu deslocamento para o setor industrial. Neste
momento histórico inicia-se no Brasil um avanço rápido das indústrias,
pois o fluxo de capitais foi destinado estrategicamente a elas.
De fato, com a revolução de 1930, uma mudança política
fundamental dá ao processo de industrialização a clara primazia na
condução da economia brasileira. Finalmente a burguesia agrárioexportadora perde sua hegemonia (Maricato, 1997, p.35).
Contudo as indústrias necessitavam de mão de obra barata nas
cidades e, que teriam que morar em algum lugar. Qual a saída para o
operário que iria trabalhar na indústria paulista?
Sem acesso às formas tradicionais de moradia a população
trabalhadora passou a erguer ela mesma alojamentos precários em
locais sem nenhum equipamento ou infra-estrutura urbana, como
favelas ou loteamentos de periferia, que começaram a ampliar a área

ocupada da cidade. Estes loteamentos podiam ser de dois tipos:
irregulares ou clandestinos.
Loteamento irregular é aquele que, embora promovido sobre
imóvel matriculado no Registro de Imóveis, vem a ser executado
posteriormente em desconformidade com o respectivo memorial
descritivo. O loteamento clandestino é aquele privado até mesmo do
registro da matrícula da área de que é objeto (Alfonsin, 1997, p.58).
A incorporação crescente de mulheres e crianças ao mercado
de trabalho é uma estratégia para fazer frente à crescente queda do
poder aquisitivo e aumento da demanda de consumo por produtos
industriais modernos que é produzido pelo modo de vida urbano
(Maricato, 1996).
Com este quadro de carência e de necessidades múltiplas, tanto
por parte da classe operária como por parte dos capitalistas
industriais, surge em 1964 o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e
o Banco Nacional de Habitação (BNH), estrategicamente criados pelos
militares para estruturar e consolidar o mercado imobiliário urbano
capitalista.
De fato, a poupança compulsória proveniente do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de parte voluntária do
Sistema

Brasileiro

de

Poupança

e

Empréstimo

(SBPE)

no

financiamento à habitação, saneamento básico e infra-estrutura
urbanos, deram um novo rumo e impulso às cidades brasileiras,
mudando seu perfil.
Neste sentido, afirma Maricato (1996) que ocorreu um
financiamento à verticalização das áreas residenciais mais centrais;

contribuindo para o aumento especulativo do solo; dinamizando a
promoção e a construção de imóveis; diversificando a indústria de
materiais de construção; subsidiando apartamentos para as classes
médias urbanas; patrocinando a formação e consolidação de grandes
empresas nacionais de edificação e mesmo de construção pesada,
nas faraônicas obras de saneamento básico.
Na realidade o Poder Público, a partir de 1964, financiou uma
enorme extensão do espaço urbano brasileiro. Quase cinco milhões de
unidades habitacionais foram financiadas, por organismos oficiais,
suficientes para abrigar cerca de vinte e cinco milhões de pessoas, ou
seja, mais de 20% das unidades habitacionais edificadas nas cidades
brasileiras no período (Bonduki, 2002).
Infelizmente a qualidade arquitetônica dos projetos não foi
valorizada

naquele

período,

dada

a

gestão

centralizada

dos

organismos oficiais, gerando projetos uniformes, monótonos e
desvinculados do meio físico e da cidade.
Mesmo assim, o Estado garantiu a estruturação de um mercado
imobiliário capitalista para uma parcela restrita da população, restando
aos demais as opções como favelas, os cortiços ou loteamentos
clandestinos.
De fato, apesar do sistema financeiro da habitação ter
financiado 4,8 milhões de moradias ou praticamente 25% do
incremento do número de habitações construídas no Brasil entre 1964
a 1986 (estimativa), o número de moradores de favelas cresceu
acentuadamente no período. Das 4,8 milhões

de unidades

residenciais financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, um

terço foi objeto da promoção pública (conjuntos habitacionais)
supostamente destinados a moradores com renda menor que cinco
salários mínimos (Maricato, 1996, p.44).
O financiamento da “cidade ilegal” ou real passou parte para o
Estado e parte para o trabalhador, que canalizou seus recursos para
edificar sua habitação, acompanhado da permissividade e conivência
do Poder Público. Gradativamente surge uma “cidade ilegal” ou de fato
imensamente maior que a cidade legal ou de direito.
A ausência de fiscalização estadual e municipal, a ausência de
ofertas e alternativas de habitação popular completaram os elementos
de um quadro que poderia ser encontrado em todas as grandes
cidades do país, opondo a qualidade ambiental ao assentamento
residencial pobre (Maricato, 1997).
Com isso ocorreu a expansão acelerada das periferias que
quase sempre se situam em loteamentos clandestinos e da
favelização crescente que mostra também uma face perversa e
dramática da maior cidade da América Latina.
Não é por acaso que recentemente foi elaborado o Estatuto da
Cidade de São Paulo (2001), que teve sua base nos movimentos
sociais em loteamentos irregulares e em áreas de mananciais,
principalmente a partir de 1980.
É que as lutas contra os despejos, as reivindicações dos
favelados e moradores dos loteamentos clandestinos pelo direito de
permanência e consolidação da urbanização, acabaram por abrir
espaços muito importantes nas políticas governamentais.

Afirma Rolnik que na última década, acelerou-se o motor da
exclusão social. Hoje são 2 (dois) milhões de favelados na cidade,
representando um recorde histórico de 20% da população; mais de 1
(um) milhão de pessoas na faixa etária dos 18 (dezoito) aos 24 (vinte e
quatro) anos está sem estudo e trabalho na cidade (2002, p.67).
O crescimento desordenado da “cidade ilegal”, ou seja,
construída em loteamentos clandestinos, torna a situação do possuidor
e sua família preocupante, uma vez que sua moradia não possui título
de propriedade.
A forma legalmente possível para adquirí-la é através de uma
ação judicial chamada de usucapião, que se bem sucedida gerará um
título de propriedade puro, decorrente de sentença judicial, ou seja, o
ocupante de um imóvel irregular e sem registro passará de possuidor a
proprietário.
Não é necessária nenhuma especialização em matéria registral,
para perceber que a posse privada desdobrada daquela mantida pelo
rei de Portugal desde o descobrimento, com o decorrer do tempo
passou a ter ingresso no chamado Registro Paroquial, criado pela lei
601, de 18.09.1850 e pelo regulamento 1.318, de 30.01.1854, embrião
do Registro Imobiliário no Brasil.
“Com o tempo a posse transfigura-se em direito de propriedade,
pela vontade do homem, expressa no direito então vigente,
particularmente na lei 1.237, de 24.09.1864, regulamentada pelo
decreto 3.453, de 26.04.1865. E assim foi que acabou sendo banida
do Registro Imobiliário e a única maneira, hoje, de um possuidor

adquirir o domínio de um imóvel é por meio da ação de usucapião”
(Silva, 2004, p.293).
A forma de transformação da posse em propriedade, pelo
decurso de tempo, é instituto dos mais antigos, datado do ano de 305
da Era Romana ou da fundação de Roma, correspondendo ao ano de
455 a.C., consagrado na Lei das Doze Tábuas, que estabelecia o
prazo de dois anos para o usucapião de imóveis e de um ano para o
de coisas móveis (Ribeiro, 1998).
Naquele ordenamento, somente podia pleitear o usucapião o
cidadão

romano,

em

detrimento

dos

demais

chamados

de

estrangeiros.
Ocorre que com a expansão do Império Romano e conseqüente
ampliação de seu território, os peregrinos que habitavam terras
romanas também começaram a pleitear o usucapião, surgindo a
necessidade de reformular este instituto, que dispensou a todos
indistintamente a proteção à posse, desde que prolongada e apoiada
em causa justa e na boa fé.
O lapso prescricional para imóveis passou então para dez anos
entre presentes e vinte anos entre ausentes, a fim de que algumas
coisas não ficassem por muito tempo sob temerário domínio incerto.
Nesta direção comenta Nunes (1997): “O direito da coletividade
sobrepuja o do indivíduo que, sendo dele parte integrante, não se
esforça pela sinergia de seus órgãos vitais. Por isso mesmo, o direito
de propriedade, que tem função social, sofre às vezes restrições e
cede comumente em favor da atividade de uns contra a negligência,
inércia ou incúria de outros.”

O laboratório de leis criado pelos romanos serviu de base para
construção do antigo Código Civil Brasileiro de 1916, que assenta
quase 80% de seus artigos no Direito Romano.
“O direito à cidade para todos, passa pelo acesso à condição
habitacional legal. Embora a ocupação da terra urbana seja genérica e
crescentemente tolerada, seu reconhecimento legal é raro. É evidente
que estamos diante de um conflito generalizado que exigirá alguma
resolução institucional à proporção que as relações democráticas se
ampliem e com elas a universalização dos direitos, como reza a
Constituição” (Maricato, 1996, p.70).
Pelo acima exposto e com o uso deste instituto legal tão antigo,
é que faremos nossas reflexões sobre seu impacto social na cidade de
São Paulo, nos dias atuais, assim como esperamos contribuir para o
estudo

de

sua

utilização

como

eventual

política

pública

de

regularização da propriedade fundiária pelos organismos oficiais.

2.2 Base legal
2.2.1 - O que deve ser registrado
O serviço de registro de imóveis é muito vasto, pois, dele não
consta apenas o imóvel, mas os direitos acessórios, os “direitos reais
sobre coisas alheias” e “direitos reais de garantia”. Dentro do sistema
do antigo Código Civil (ACC), não só os direitos reais sobre imóveis,
constituídos ou transmitidos conforme artigo 676, como também os
títulos enumerados em seu artigo 856, são capazes de constituir ou
transmitir direitos reais sobre imóveis. O artigo 167 da Lei dos

Registros Públicos – LRP (lei n° 6.015/73), exigem 33 (trinta e três)
registros e 15 (quinze) averbações (Brasil, 1996).
2.2.2 - Transcrição (até 30.12.1975)
A transcrição é adotada em nosso sistema para a aquisição de
bens imóveis. É através da transcrição que se faz nascer o direito real
sobre o imóvel (ato constitutivo do direito), considerando-se efetivada
através do assentamento no registro público, ao qual se confere o
direito de examinar, previamente, os títulos e os elementos que
envolvem o negócio, para a concretização da operação. Inseridos os
dados do título no livro próprio, investe-se o interessado na qualidade
de proprietário do imóvel, considerando-se transmitido o direito na data
da transcrição (art. 533, ACC) (Brasil, 1996).
O registro confere para os imóveis, a autenticidade que decorre
da fé pública de que dispõe os Cartórios de Registros, tornando-se
pública, a respectiva situação, a qual se impõe “erga omnes”∗. Visa,
basicamente a tranqüilidade em negócio de cunho imobiliário e
consiste em assentamento, nos livros próprios do Cartório de Registro
de Imóveis (CRI), dos elementos identificadores da posição do bem e
de seu titular, compreendendo os atos relativos à aquisição, à
transferência, à perda de domínio e ao término do estado de indivisão.
A transcrição ditada pela necessidade de publicidade, na
garantia e na segurança dos titulares de direitos, permite o
conhecimento pelo público da posição dos imóveis, através dos
registros específicos. O serviço é público, com acesso a qualquer
interessado que queira obter informação, proporcionando ainda, mais
segurança à circulação da riqueza imobiliária.
Sem a transcrição, não se adquire inter-vivos a propriedade de
∗

Erga Omnes: contra todos; para com todos.

bem imóvel, pois, não basta o título translativo. Para que o comprador
se torne dono da coisa comprada é preciso que o título de aquisição
seja registrado no Ofício de Imóveis.
Em nosso sistema todos os “titulus adquirendi”∗ são hábeis para
transmitir a propriedade de bem imóvel e, todos estão sujeitos a
registro. Sejam estes onerosos ou gratuitos devem ser registrados.
Já no novo Código Civil (NCC), o termo “transcrição” foi
substituído pela expressão “registro”, com o intuito de adequar as
redações dos artigos à LRP (lei n° 6015/73).
2.2.3 - Da matrícula (a partir de 01.01.1976)
No direito real imobiliário, exige a LRP, obedecendo às normas
do art. 176, que o imóvel seja matriculado. São requisitos da matrícula:
a) número de ordem que seguirão ao infinito;
b) a data;
c)a identificação do imóvel, suas características e confrontações,
localização, áreas e denominação, se rural logradouro e número
se urbano;
d) o nome, domicílio e nacionalidade de proprietário (se física ou
jurídica, os dados referentes);
e) o número do registro anterior.
A matrícula é necessária para efeito do registro ou o registro do
título anterior, qualquer que seja sua natureza, a fim de se resguardar a
continuidade do registro. Se este registro ocorreu em

outra

circunscrição, proceder-se-á conforme o que estabelece o art. 229 da
LRP.
Para efeito da matrícula, o preenchimento dos livros, observar∗

titulus adquirendi: causa ou razão jurídica da transmissão ou aquisição; o título, o instrumento do
ato.

se-á os procedimentos contidos no artigo 231 da LRP (Brasil, 1990).
Em vista do exposto podemos dizer que o domínio de um imóvel,
só se transmite com o registro do ato negocial no registro de imóveis,
tendo tripla eficácia. Além de transmitir a propriedade ao adquirente,
leva ao conhecimento público o ato praticado e confere ao novo titular
de domínio um direito real oponível contra todos.
2.2.4 Da posse
A posse nada mais é que a exteriorização do domínio ou a
manifestação e o modo de utilização da propriedade.
Neste sentido temos o conceito do ACC, em seu art. 485:
Posse é o exercício pleno ou não de algum dos poderes
inerentes ao domínio.

Difere do conceito de propriedade e pode ser explicado como a
prerrogativa que a lei confere a alguém (o proprietário), de usar, gozar
e dispor de uma coisa e reavê-la de quem quer que injustamente a
possua.
“Posse é o poder de quem se encontra no exercício de fato do
direito de propriedade ou de algum dos seus direitos elementares”
(Nunes, 1997, p.14).
Já o possuidor é definido no ACC em seu art. 485 e no NCC no
art. 1.196, como todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não
de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade (Brasil,
1996; Fiúza, 2002).
Existem dois tipos de Posse a serem definidos:

A Posse Nova é aquela com menos de um ano e um dia. Neste
caso, ao possuidor, para ser mantido ou reintegrado, basta provar que
sua posse é melhor que a do turbador ou esbulhador. A melhor posse
é a fundada em melhor título ou no título mais antigo (art. 507 ACC).
Já a Posse Velha é aquela com mais de um ano e um dia. Para
sua manutenção o rito é sumaríssimo, o que não exclui ações
possessórias (art. 508 ACC).
A Posse Direta é relativa ao que cabe o exercício de uma das
faculdades do domínio, em virtude de obrigação ou direito. A Posse
Indireta é a que o possuidor conserva quando se desonera, de forma
temporária, de um dos direitos elementares do domínio, transferindo a
este, seu exercício.
A Posse é considerada justa quando não é violenta, clandestina
ou precária (art. 1.200 NCC). É justa a posse quando o titular a obteve
de forma lícita e legal. Já a posse injusta é aquela havida em
decorrência de ofensa à pureza do ato, com vícios de consentimento.
Surge aí o conceito de posse de boa fé “Possessio bonae fide”
que é conceituado no ACC em seu art. 490 como:
É de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o
obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa, ou o direito
possuído.
Parágrafo único: O possuidor com justo título tem por si só a
presunção de boa fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei
expressamente não admite esta presunção.

Pode-se portanto, afirmar que a boa fé deve existir tanto no
momento da aquisição quanto no curso de prescrição, o que domina

em nosso ordenamento jurídico, conforme opiniões de estudiosos e na
esteira da jurisprudência (Ribeiro, 1998, p. 855).
No NCC em seus artigos 1.201 e 1.202, respectivamente diz-se:
É de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o
obstáculo que impede a aquisição da coisa.
A posse de boa fé só perde este caráter no caso e desde o
momento em que as circunstâncias forçam presumir que o
possuidor não ignora que o possui indevidamente.

Como podemos observar a posse é um fato, e se devidamente
comprovado é possível se provar a posse. Para provar a posse de um
imóvel basta provar que nele se está morando. O contrato de locação
não prova a posse, mas o direito de se apossar.
É visível que a posse ocupe lugar de destaque nas ações de
usucapião, uma vez que provada dentro dos requisitos legais, terá
mais força em alguns casos que a própria propriedade.
2.2.5 - O usucapião e suas espécies
O usucapião vem do latim “usu capere”, que significa tomar pelo
uso.
Segundo Nunes usucapião é o modo de adquirir o domínio da
coisa pela sua posse continuada durante certo lapso de tempo, com o
concurso dos requisitos que a lei estabelece para este fim (1997, p.3).
Neste sentido podemos dizer que, o usucapião é a forma para
adquirir a coisa através da posse mansa, pacífica e sem qualquer
interrupção por um determinado tempo, fazendo com que o possuidor

consiga, dentro dos requisitos que a lei estabelece, o título de domínio.
O domínio nada mais é que o direito real por excelência, que
submete determinado bem ao poder e a vontade de seu titular. O
domínio da coisa se apóia principalmente na negligência ou inércia
duradoura do seu proprietário por não tê-la usado.
Estes conceitos tem sua origem no direito romano, e foram
adotados em diversos países tais como Espanha, França e Itália, entre
outros.
Leopoldo Alas5 da Espanha ensina que usucapião é “o modo
de adquirir por la posesión a título de dueño, continuada por el
tiempo marcado em la ley” (apud Nunes, 1997, p. 3).

Já o Código Francês em seu artigo 2.219 preceitua:
La prescrition est un moyen d´acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par
la loi (apud Nunes, 1997, p. 4).

Por sua vez o Código Civil Italiano em seu art. 2.105, define o
usucapião como:
La prescrizione è um mezzo, com cui col decorso del tempo e
sotto condizioni determinate taluno acquista um diritto od è
liberato e um obbligazione (apud Nunes, 1997, p. 4).

Sendo pois o usucapião um modo de aquisição, também o será
de transferência da propriedade.
A legislação brasileira segmenta as espécies de usucapião
conforme descrição elencada:
5

Leopoldo Alas, De la usucapion; p.87

Pelo ACC:
• Extraordinário (20 – vinte - anos);
• Ordinário (10 – dez - a 15 – quinze - anos).
Pelo NCC:
• Extraordinário (15 – quinze - anos);
• Ordinário (10 – dez - anos).
Pela Constituição Federal (CF):
• Especial Rural (5 – cinco - anos);
• Especial Urbano (5 – cinco - anos).
Alguns casos em que não é possível requerer o usucapião:
• Contra os incapazes;
• Contra os ausentes do país em serviço público da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
• Contra os que se encontram servindo na aeronáutica, na
marinha e no exército;
• Entre cônjuges;
• Entre ascendentes e descendentes;
• Entre tutelados e curatelados, assim como de seus tutores e
curadores;
• Não havendo citação válida;
• Havendo protesto judicial e
• Impossibilidade
urbano).

de

usucapir

bens

públicos

(usucapião

2.2.5.1 – Do Código Civil
2.2.5.1.1 – Usucapião extraordinário
O artigo 550 do ACC define usucapião extraordinário como:
Aquele que, por 20 anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio,
independentemente de título e boa fé, que em tal caso se
presumem, podendo requerer ao juiz que assim o declare por
sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no
registro de imóveis (Brasil, 1996).

Como o próprio artigo descreve, para requerer o usucapião
extraordinário faz-se necessário ter 20 (vinte) anos de posse sendo
esta posse mansa, pacífica, ininterrupta e com “animus domini”∗.
No processo de usucapião extraordinário não há limites em
relação a área a ser usucapida, assim como não há necessidade da
justificação da origem.
O tempo referente à posse, define-se tanto pela ocupação do
possuidor como pela passividade dos titulares de domínio em relação a
atuação do possuidor e eventual requerente.
O domínio da área usucapienda não é definido pela sentença,
mas sim, através da posse mansa, pacífica e ininterrupta, assim como
o registro é uma regularização e não uma simples aquisição.
O NCC que entrou em vigor em 11.01.2003, traz mudanças no
tempo de posse para se requerer tanto o usucapião ordinário como o
extraordinário, tempo esse, agora reduzido (Brasil, 1996).
Vale salientar que inicialmente, entre 1916 e 1955, o tempo de
∗

animus domini: intenção de dono.

posse para adquirir o domínio do imóvel pelo usucapião extraordinário
era de 30 (trinta) anos. De 1955 até 2002 o tempo foi reduzido para 20
(vinte) anos e atualmente, foi vigorado em 15 (quinze) anos, metade do
estipulado inicialmente, pelo artigo 1.238 do NCC.

Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa fé; podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título
para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (Brasil,
2000, Fiúza, 2003).

Além da redução do tempo de posse, foi acrescido no artigo
1.238 do NCC o parágrafo único com a seguinte descrição:

O prazo estabelecido no artigo será reduzido a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.

Ou seja, dependendo da situação, o prazo do usucapião
extraordinário varia entre 10 (dez) e 15 (quinze) anos.
Essa redução significativa (10 – dez - anos) é válida, desde que
o requerente prove sua estabilidade no imóvel em questão, isto é,
utilizando-o como moradia ou que tenha executado benfeitorias no
mesmo.

2.2.5.1.2 – Usucapião ordinário
O artigo 551 do ACC refere:
Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por 10 anos
entre presentes, ou 15 anos entre ausentes, o possuir como
seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé
(Brasil, 1996).

Requer a ação de usucapião ordinário aquele que possua os
seguintes requisitos:
• 15 (quinze) anos de posse (entre ausentes) ou 10 (dez) anos
de posse (entre presentes);
• sendo essa posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
“animus domini”;
• justo título (escritura de venda e compra) e boa fé.
A boa fé corresponde à crença de que a coisa realmente lhe
pertença.
Na ação de usucapião ordinário, é possível também acrescentar
o tempo de posse do antecessor ao tempo de posse do requerente,
para que, então, seja alcançado o tempo exigido em lei.
Contanto que ambas sejam contínuas e pacíficas, o possuidor
pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a do seu antecessor (art. 496 do ACC).
O Código Civil que esteve em vigor de 1916 a 1955 previa, entre
ausentes, o tempo de posse de 20 (vinte) anos e, entre presentes, 10
(dez) anos, sendo o possuidor de boa fé, com justo título e a sua posse
mansa, pacífica e ininterrupta.

No NCC, o tempo de posse para usucapião ordinário também foi
reduzido:
• 10 (dez) anos (entre ausentes) e 5 (cinco) anos (entre presentes).
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o
possuir por dez anos. (Art. 1.242 do NCC)

2.2.5.2 – Da Constituição
O artigo 183 da CF e o art. 1.240 do NCC rezam que:
Aquele que possuir, como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta

metros

quadrados,

por

cinco

anos,

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos

ao

homem

ou

à

mulher,

ou

a

ambos,

independentemente de estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
(Brasil, 2000, Fiúza, 2002).

O Usucapião Constitucional só deve ser requerido caso a pessoa
tenha incontestavelmente a posse direta do imóvel em questão, em
seu próprio nome e sem qualquer interferência de terceiros, ou seja, o
requerente deve utilizá-lo como moradia e sua posse deve ser mansa,
sem clandestinidade ou precariedade conforme art. 489 do ACC.
Segundo o Estatuto da Cidade, Regulado pela Lei 10.257 - art.

9° § 3° de 10.07.2001, repete o comando do código e declara que para
os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a
posse do seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da
abertura da sucessão.
Já em seu art. 10, o Estatuto da Cidade declara o seguinte:
As áreas urbanas com mais de 250 m² (duzentos e cinqüenta
metros quadrados), ocupadas por população de baixa renda
para a sua moradia, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e
sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos
ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem
usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não
sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

Trata-se da usucapião especial coletiva de imóvel urbano, que
vem de encontro ao art. 5°, inciso XXIII da CF de 1988, que comenta o
seguinte:
A propriedade atenderá a sua função social.

É importante salientar que a usucapião especial coletiva,
resultará após a declaração do magistrado, em um condomínio
especial, não admitindo sua extinção, excepcionando assim as regras
do condomínio comum previstas no Código Civil (CC).
2.2.5.2.1 – Usucapião especial urbano

Aquele que possuir como sua área urbana até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família,

adquirir-lhe-á

o

domínio,

desde

proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

que

não

seja

(Art. 183 CF)
(Art. 1.240 NCC)

Para que o domínio seja adquirido, são necessários os seguintes
requisitos:
• a área requerida não deve ultrapassar 250 m²;
• a posse deve ser mansa, pacífica e ininterrupta;
• a área requerida deve ser utilizada como moradia do
requerente ou de sua família;
• o requerente não deve ser proprietário de outro imóvel urbano
ou rural.
Para esta modalidade de usucapião não se faz necessário o
justo título, contudo, ele pode ser apresentado, se existir, para reforçar
a ação requerida.
Mesmo devendo ser a posse mansa, pacífica e ininterrupta,
entende-se que interrupções causadas por breves esbulhos não tem a
função de descontinuar o lapso prescricional, desde que o requerente
reintegre-se à posse no prazo de um ano e um dia.
Quanto à oposição, no âmbito jurídico, se faz necessário uma
forte resistência que deve ser exercida na área requerida.
O usucapião especial urbano, por possuir um caráter pessoal
benéfico, tem sua posse intransferível (sucessor singular) em relação à
prescrição aquisitiva, ao contrário das outras modalidades de
usucapião.
Somente em caso de imóvel ocupado pela família, que se pode
acrescer os tempos de posse, desde que parte da família venha morar,
posteriormente, no imóvel já ocupado remotamente por outros
membros desta família, antes de aberta a sucessão.

2.2.5.2.2 – Usucapião especial rural
Norma similar é a do artigo 191 da CF, conferindo o domínio à
área de terra em zona rural de até 50 (cinqüenta) hectares, após posse
mansa e pacífica por 5 (cinco) anos. Trata-se do usucapião prolabore,
que protege a chamada posse trabalho na zona rural (Brasil, 2000).
O art. 191 da CF e art. 1.239 do NCC, assim descreve:
Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como seu, por cinco anos, ininterruptos, sem oposição,
área de terra, em zona rural, não superior a 50 hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Assim dispõe o art. 1° da referida lei n° 6.969, de 10 de
dezembro de 1981:
Art. 1° - “Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem
urbano, possuir como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem
oposição, área rural contínua, não excedente de 25 (vinte e
cinco) hectares, e a houver tornado produtiva com seu trabalho
e

nela

tiver

sua

morada,

adquirir-lhe-á

o

domínio,

independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer
ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título
para transcrição no registro de Imóveis.
Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à
espécie, na forma da legislação específica, se aquele for
superior a 25 (vinte e cinco) hectares”.

Como podemos observar, a constituição estendeu a dimensão do
imóvel

usucapiendo

para

50

(cinqüenta)

hectares,

que

não,

necessariamente devem ser contínuos.
Vale salientar que imóveis com a área superior aos 50 (cinqüenta)

hectares descritos serão reduzidas ao seu limite legal.
São os requisitos a seguir necessários para esta modalidade:
• 5 (cinco) anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta;
• o requerente não deve possuir outro imóvel urbano ou rural;
• a área requerida não deve ultrapassar 50 (cinqüenta) hectares;
• a área em questão deve ser, ou deverá tornar-se produtiva;
• o imóvel requerido deve ser utilizado como moradia do
requerente;
• a área não deve se tratar de bem público.
2.2.5.3 – Fluxograma básico do andamento processual de uma
ação de usucapião
A seguir será apresentado o fluxograma básico do andamento
processual de uma Ação de Usucapião na Cidade de São Paulo.

PETIÇÃO INICIAL
Certidões dos CRI’s competentes
Confrontações
Levantamento topográfico da área
Vistas ao MP
Encaminhamento aos CRI’s
competentes para informações
sobre o imóvel a ser usucapido
CITAÇÕES
Proprietário
Registral

Confrontantes

Contestação

Fazendas Públicas
Federal, Estadual e
Municipal

Não

Editais para
eventuais
interessados e
incertos

Sim
Outros

Fazendas Públicas
Desloca competência
Fazenda Pública
Municipal ou
Estadual

União

Vara da Fazenda
Pública

Justiça Federal

Vistas ao MP
Perí cia
Perícia favorável

Vistas
ao MP

Não

Insucesso
da ação

Sim
Vistas ao MP
Audiência de Instrução e Julgamento
na Vara de Registros Públicos
Sentença de 1° grau
Interposição de Recursos

Legenda
CRI = Cartório de Registro de
Imóveis
MP = Ministério Público
Estadual

Não Sentença de
1° grau
Transitada
Em julgado

Recurso Especial ao
Tribunal de Justiça
Sim
Recurso Extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
Recurso deferido pelo Tribunal
Sentença transitado em julgado
Sucesso da ação

Sucesso
da ação
Retorna ao Juiz
Singular para reforma
da sentença

3 METODOLOGIA
3.1 Considerações Gerais
Segundo Campomar (1991) existem três tipos de pesquisas com
objetivos diferentes:
“A primeira é a pesquisa exploratória, que objetiva definir
melhor o problema, proporcionar insights sobre o assunto, descrever
comportamentos ou definir e classificar fatos e variáveis. Já o segundo
tipo é a pesquisa aplicada ou descritiva, que objetiva aplicar as leis,
as teorias e os modelos na descoberta de soluções ou no diagnóstico
de realidades, estabelecendo as relações entre as variáveis. O terceiro
tipo é a pesquisa explicativa ou teoria, que objetiva identificar os
fatores que determinam a ocorrência de fenômenos ou contribuem
para tal, aprofundando o conhecimento da realidade e explicando a
razão e o porquê das coisas”.
De acordo com o objetivo deste trabalho, a pesquisa aqui
realizada, caracteriza-se como exploratória, tendo sido composta dos
seguintes procedimentos:
a)

Uma revisão da literatura sobre o problema social de

moradia no Brasil e em São Paulo; a definição e o histórico da ação de
usucapião; a base legal relacionada ao registro público, posse,
usucapião e suas espécies.
b)

Uma pesquisa de campo descritiva de 107 (cento e sete)

casos de ações de usucapião na cidade de São Paulo.

Em São Paulo existem apenas duas Varas especializadas de
Registros Públicos. Todas as ações de usucapião requeridas na
cidade, são encaminhadas para uma dessas duas Varas, que por
sorteio recebem os processos, segundo informações obtidas na 1ª
Vara de Registros Públicos (VRP).
A distribuição dos processos para os peritos da 1ª VRP também
se dá de forma aleatória, seguindo uma listagem de 40 (quarenta)
peritos, que são nomeados em seqüência pelos Juízes, excluindo-se
assim a possibilidade de escolha pré-determinada pelos Magistrados.
A amostra composta dos 107 (cento e sete) casos, embora não
possa ser considerada representativa do universo por não ter sido
estabelecida segundo critérios estatísticos, fornecem indicações a
respeito do perfil das edificações e dos requerentes dessas ações que
abrem caminho para o melhor entendimento do uso do braço jurídico
numa política de regularização fundiária. A seu favor, a amostra
considerada conta como fato de ter sido realizado na 1ª VRP. A
observação dos resultados, quando se analisa o perfil das ações e dos
requerentes, corrobora a aleatoriedade da amostra.
A averiguação dos imóveis a serem usucapidos em processos
destinados a outros peritos permitiu constatar que efetivamente
acompanham a mesma tendência da amostragem de 107 (cento e
sete) casos deste trabalho, o que caracteriza que as distribuições dos
processos pelos juízes é de fato aleatória.
Os resultados encontrados são apresentados e discutidos tendo
em vista o crescimento da cidade e o surgimento da “cidade ilegal”,
buscando-se uma contextualização das ações de usucapião dentro de

uma

política

de

regularização

fundiária

e

as

conclusões

e

recomendações formadas são resultantes da análise dos dados
encontrados na pesquisa de campo e na revisão da literatura.

3.2 Procedimentos para a pesquisa de campo
Para a realização da pesquisa de campo, optou-se em estudar
um dos aspectos da regularização fundiária que é a regularização
jurídica dos lotes por meio da ação de usucapião.
Considerando a amostra de 107 (cento e sete) casos,
representativa do universo das ações em andamento na grande São
Paulo, foi realizada uma análise das mesmas segundo as principais
variáveis.
a) justiça paga ou gratuita;
b) contestações da União e de particulares;
c) classe e tipo do imóvel;
d) padrão construtivo
e) tipo de posse;
f) área do terreno;
g) espécie de usucapião;

h) sucesso da ação;
i) tempo processual;
j) ocupantes economicamente ativos;
k) situação familiar do requerente;
l) continuidade da posse e
m) alienação ou locação da propriedade.
O levantamento inicial foi realizado, a partir dos laudos técnicos
periciais das referidas ações constantes de nossos arquivos.
Para analisar o sucesso das ações, foram feitas diligências aos
cartórios de Registros de Imóveis que atingem geograficamente a
circunscrição imobiliária atual de cada imóvel usucapiendo, com o
intuito de verificar se as ações propostas já tinham obtido êxito, ou
seja, se a titularidade dominial do imóvel já havia sido transferida para
o requerente. Para o levantamento dessas informações, foram
visitados 13 (treze) dos 18 (dezoito) Cartórios de Registros de Imóveis
(CRI) com o objetivo de pesquisar, se de fato a propriedade havia sido
transferida definitivamente para o requerente por meio de novo registro
em sua transcrição ou matrícula.
Para a análise das variáveis: justiça paga ou gratuita, classe e
tipo do imóvel, tipo de posse, padrão construtivo, área do terreno,
contestação da União e particulares e tipo de usucapião foram
pesquisados os dados constantes nos laudos periciais e portanto,
considerada a amostra total dos 107 (cento e sete) casos propostos.

Para a verificação da continuidade da posse do requerente,
alienação ou locação da propriedade e número de ocupantes
economicamente ativos foram realizados contatos telefônicos com os
requerentes, por meio de pesquisa na Companhia Telefônica ou
através de apontamentos do arquivo particular do perito.
Foram obtidas informações sobre a continuidade da posse e
situação familiar do requerente em 45 (quarenta e cinco) casos. Na
verificação das informações sobre alienação ou locação dos imóveis e
número

de

ocupantes

economicamente

ativos

foram

obtidas

informações de 38 (trinta e oito) casos.
A variável tempo processual foi estudada considerando-se como
referência 43 (quarenta e três) dos 50 (cinqüenta) casos das ações
que tiveram sucesso, das quais teve-se acesso à data da sentença
(Tabela 3 do anexo).
Foi localizada a ocorrência das ações de usucapião e pontuadas
em mapa da Cidade de São Paulo, buscando a relação entre sua
situação geográfica com problemas sociais existentes por meio da
comparação de nossos dados com o Atlas da Exclusão Social no
Brasil.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Distribuição dos imóveis e exclusão social na Cidade de São
Paulo
O Mapa 1 mostra a Cidade de São Paulo e da Grande São
Paulo, com os locais onde se encontram os 107 (cento e sete) imóveis
objeto das ações de usucapião.

Como podemos observar neste mapa, a localização da
amostragem de imóveis usucapiendos é bem distribuída por toda a
periferia da cidade, o que sugere sua aleatoriedade quando da
distribuição dos processos por parte dos Magistrados.

Observa-se que na zona central da cidade existem poucas
ações de usucapião solicitadas, enquanto que na periferia encontramse a grande maioria das ações, o que era perfeitamente previsível
porque a demanda por regularizações é muito maior na “cidade ilegal”
ou de fato do que na cidade legal ou de direito.
A distribuição das ações de usucapião encontrada neste estudo
explica a história de nossa cidade, marcada pela tensão permanente
entre uma multiplicidade de formas de ocupação do espaço, cujo elo
comum é a posse da terra e a única forma considerada legal e oficial –
a propriedade privada.
Essa distribuição da Cidade de São Paulo reproduzindo terríveis
desigualdades entre seus territórios, corrobora a descrição de Alfonsin
(1997) que menciona que “a geodistribuição da riqueza concentra
infra-estrutura e equipamentos urbanos em bairros da classe média e
alta, condenando áreas onde reside a população de baixa renda à
carência absoluta de investimentos públicos”. Essa configuração física
e a distribuição das ações de usucapião em nossa amostra não se dá
por acaso. Pelo contrário, é o resultado das disputas ocorridas na
cidade por espaço e pela apropriação da mais-valia gerada na
construção coletiva desse mesmo espaço.
Com a finalidade de analisar socialmente a distribuição da
amostra dos 107 (cento e sete) casos dessas ações de usucapião na
Cidade de São Paulo, é apresentado o Mapa 2 onde é estudado o
índice de exclusão social na cidade.

Comparando a distribuição da amostra deste estudo com o
referido mapa de exclusão social, verifica-se que a grande maioria das
ações de usucapião empetradas na Cidade de São Paulo encontra-se
nas regiões onde a exclusão social é maior. Na região com índice de
exclusão social abaixo de 0,4% moram 4.905.491 pessoas ou 47% da
população paulistana. Destes, 1.963.705 ou 40% são jovens com até
19 (dezenove) anos de idade representando 54,8% de todos os jovens
do Município (Campos A., et al, 2003).

No Mapa 1, os círculos na cor azul representam os processos
com a concessão da Justiça Gratuita, e na cor laranja os que foram
pagos pelo requerente.
Dos 107 (cento e sete) casos analisados, 63 (sessenta e três)
foram beneficiados pela concessão de Justiça Gratuita, e 44 (quarenta
e quatro) foram efetivamente pagos pelos requerentes (Figura 1 do
item 4.2). Podemos inferir que a ação de usucapião na cidade de São
Paulo, tem grande alcance social, não só pelo grande número de
pessoas que tentam obter seu título de propriedade, como também por
se tratar em sua maioria de imóveis periféricos, que são beneficiados
pelo Poder Judiciário com a concessão da Justiça Gratuita.
Em outras palavras, as ações de usucapião atingem em sua
grande maioria, a camada social menos favorecida da população, e
que apenas por este motivo deveria ser considerada politicamente
pelo governo como ferramenta de regularização urbana.
De fato, como afirma Alfonsin “regularização fundiária ocorre
quando se preserva a posse dos moradores no próprio local onde
fixam residência” (1997).
Em alguns locais, a ênfase recai meramente na regularização
jurídica dos lotes. Em outras áreas, observa-se ainda uma grande
preocupação com a regularização urbanística dos assentamentos,
procedendo-se a muitas iniciativas de transformação de áreas
afetadas originalmente para outros usos em áreas Especiais de
Interesse Social. Assim parece pertinente advertir que a regularização
fundiária comporta mais de uma conceituação e possui um sentido
mais amplo. Este estudo aponta para apenas um dos itens da

regularização fundiária que é a regularização jurídica dos lotes.
Entretanto, tal regularização por meio das ações de usucapião tem
sido até agora na Cidade de São Paulo ferramenta essencial na
política pública habitacional, uma vez que:
a) Regulamenta a posse de requerentes que freqüentemente
possuem baixa renda e não têm condições de pagar pela
ação (Figura 1 do item 4.2).
b) Devido ao crescimento acelerado e desordenado da Cidade
de São Paulo, a recuperação urbana de assentamentos
ainda é uma política de longo prazo, pois envolve extensas
áreas da periferia.
4.2 Capacidade de pagamento do requerente
Torna-se visível que nos casos estudados, que quase 60% da
população requereram o benefício da Justiça Gratuita, por não terem
condições de arcar com os honorários dos advogados e demais custas
processuais, para tanto assinam uma declaração de pobreza de
próprio punho, que deverá necessariamente constar dos autos do
processo (Figura 1).

(44 CASOS)

JP
41%

JP = Justiça Paga
JG = Justiça Gratuita
JG
59%
(63 CASOS)

Figura 1 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo capacidade de
pagamento do requerente.

Levando em conta a observação e experiência do autor, vale
dizer que mesmo para a Justiça Paga é muito comum encontrar
requerentes que efetivamente são pessoas pobres e que mesmo
assim

se

esforçam

ao

máximo

na

tentativa

de

regularizar

registralmente sua moradia, que quase sempre é seu único bem
imóvel.
Outra preocupação freqüentemente relatada pelos requerentes,
é o fato de poderem deixar por herança aos seus descendentes um
imóvel regularizado registralmente e desimpedido de quaisquer ônus
ou vícios, que é obtido logo após o registro no Cartório de Registro de
Imóveis (CRI) competente, a mando do Magistrado que por sentença
judicial transitada em julgado, assim o determina.

4.3 Contestações da União e Particulares

(5 casos)

5%
17%

Sem Contestação

(18 casos)

União
Particular
78%
(84 casos)

Figura 2 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo a presença de
Contestação.

A Figura 2 mostra um comparativo das contestações realizadas
pela União e por particulares até a fase processual da realização da
perícia de usucapião de 107 (cento e sete) casos.
Nela nota-se que a União reivindicou 18 (dezoito) imóveis dos
107 (cento e sete) casos estudados, ou seja, 17% do total. Em sua
contestação alega normalmente que os imóveis que pretendem ser
usucapidos estão situados em antigo aldeamento indígena e que,
portanto pertencem à União, não podendo por força de lei serem
usucapidos (Tabela 1 constante do anexo).
De fato, o art. 102 do novo Código Civil (NCC) menciona que:
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

A Constituição Federal (CF) em seu art. 183 § 3° reza que:

Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

A discussão jurídica e a decisão de mérito sobre o melhor direito
fica por conta do Poder Judiciário.
Por outro lado na mesma figura observa-se que apenas 5 (cinco)
casos, ou seja, 5% dos imóveis usucapiendos sofreram contestações
de particulares.
Estas contestações têm sua origem no proprietário da área maior
(primitivo loteador), ou nos conflitos de divisa com os confrontantes do
imóvel usucapiendo.
Como apenas 5% dos imóveis da amostra foram questionados
por particulares, fica claro que a grande maioria das ações propostas
têm alta probabilidade de sucesso.
Mesmo os imóveis usucapiendos reivindicados pela União, cujos
processos em muitos casos se estendem na justiça entre 2 (dois) e 14
(quatorze) anos (Tabela 3 do anexo), tendem a voltar ao tribunal de 1°
grau para que o Juiz singular dê continuidade ao processo, e com isso
o requerente tenha boa chance de lograr êxito em sua pretensão
inicial.
Muitas vezes, face à demora da ação de usucapião na justiça, já
não encontramos mais os requerentes no imóvel a ser usucapido por
motivo de falecimento, mas encontramos sim seus descendentes ou
familiares no local, que dão continuidade à posse anterior até enfim
serem beneficiados com o título pretendido de propriedade.
Isto se dá não só porque os tempos de detenção do imóvel
podem ser somados à posse de seus antecessores “acessio

possessiones”∗,

mas

também

porque

não

há

interrupção

da

continuidade da posse no imóvel a ser usucapido.
De fato, o art. 1.207 do NCC com redação idêntica ao artigo 496
do antigo Código Civil (ACC) de 1916 reza que:
O sucessor universal continua de direito a posse do seu
antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à
do antecessor, para os efeitos legais.

Fica evidenciada portanto, a importância da soma de posses
assumindo maior relevância quando levada ao plano da prescrição
aquisitiva, que em última análise facilita a obtenção do título de
propriedade.
Assim sendo, podemos dizer que das 23 (vinte e três)
contestações em nossa amostragem de 107 (cento e sete) casos,
temos 17% de reivindicação por parte da União, que prolonga o tempo
de ação. Mesmo assim existe uma tendência natural para que o
requerente obtenha o título pretendido de propriedade.
Em síntese, se considerarmos a alta probabilidade de êxito de
ganho da ação contra a União, totalizaremos 95% de chance de
sucesso da ação de usucapião para os 107 (cento e sete) casos
estudados.
Torna-se evidente portanto, que a perspectiva de ganho para
uma ação de usucapião na comarca de São Paulo é extremamente
positiva, o que indica ser esta uma ferramenta possível para a
regularização urbana da cidade.
Na Tabela 1, constante do anexo, são apresentadas todas as
ações objeto do estudo segundo o nome do requerente, tipo de
∗

acessio possessiones: acessão de posse.

edificação, área do terreno usucapiendo, tipo de usucapião solicitado,
sucesso da ação e contestações.

4.4 Identificação Registral
Da nossa amostragem de 107 (cento e sete) imóveis a serem
usucapidos, apenas um não foi identificado registralmente, ou seja,
106 (cento e seis) imóveis tinham transcrição ou matrícula, mesmo
que inseridos ou com origem em área maior.
Isto representa que mais de 99% da amostra dos 107 (cento e
sete)

imóveis

estudados

foram

comprovadamente identificados

registralmente pelo perito, o que confirma a profundidade da pesquisa
efetuada, contribuindo assim para maior segurança jurídica do
sistema.
De fato, sem a identificação do registro imobiliário do imóvel a
ser usucapido como também de seus confrontantes, não haveria a
possibilidade de citação por desconhecimento de seus titulares,
podendo acarretar nulidade processual a qualquer tempo.
4.5 Áreas de Desmatamento na Cidade de São Paulo
O Mapa 3 mostra o desmatamento na cidade de São Paulo no
período de 1991 a 2000, representado na cor amarela, e sua mancha
urbana na cor lilás.

Pelo mapa, percebe-se que o desmatamento avança em todas
as direções do território da cidade, convergindo com a localização
onde são mais solicitadas as ações de usucapião.

A Capital perdeu 5.357 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete)
hectares de verde na década passada, ou seja, o equivalente a 34
(trinta e quatro) vezes o Parque Ibirapuera, sendo que sua maior parte
foi utilizada para a implantação de loteamentos clandestinos, o que
mostra uma migração muito forte para a periferia.
A “cidade ilegal” de fato cresce gradativamente para essa
direção, ocupando proporcionalmente um número assustador frente a
cidade legal ou de direito.
Por serem em sua maioria loteamentos clandestinos, ou serem
possuidores, resta a possibilidade de regularização registral através da
ação de usucapião para a obtenção de seu título de propriedade,
desde que sejam cumpridos os requisitos legais.

4.6 Tipos de Uso das Edificações
A Figura 3 mostra o comparativo entre os tipos de edificações
em percentagem.

(4 casos)

4%
(2 casos)

2%

4%

(4 casos)

3%
(3 casos)

Residencial
Comercial
Institucional
Sem edificação
Uso misto
87%
(94 casos)

Figura 3 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo utilização da área.

Fato notório é a predominância de ocupação destes imóveis
serem para uso exclusivamente residencial, enquanto apenas 9% tem
outra destinação, atendem ao uso misto com 4%, comercial com 3% e
institucional com 2% (templos, igrejas, etc). Apenas 4% dos imóveis
usucapiendos não possuem qualquer edificação, o que significa que
na grande maioria dos casos (96%), os imóveis possuem algum tipo
de benfeitoria.
Como a grande maioria de seus ocupantes o utilizam para uso
residencial, torna-se claro o enorme alcance social da ação de
usucapião para a sociedade, uma vez que em ultima análise abrigam
células unifamiliares ou multifamiliares, na região mais carente da
cidade.
Para que possamos

entender

as

tipologias

construtivas

encontradas nas diligências periciais, será apresentado a Tabela 2
com as classificações das edificações, realizada pelo Instituto

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
(IBAPE), na sua versão 2002.
Tabela 2 – Classificação das edificações – IBAPE – 2002
CLASSE

GRUPO/TIPO
GRUPO 1.1 - BARRACO

GRUPO 1.2 - CASA
1 - RESIDENCIAL

GRUPO 1.3 - APARTAMENTO

GRUPO 2.1- ESCRITÓRIO
2 - COMERCIAL SERVIÇOS/
INDUSTRIAL

PADRÃO CONSTRUTIVO
1.1.1 - Padrão Rústico
1.1.2 - Padrão Simples
1.2.1 - Padrão Rústico
1.2.2 - Padrão Proletário
1.2.3 - Padrão Econômico
1.2.4 - Padrão Simples
1.2.5 - Padrão Médio
1.2.6 - Padrão Superior
1.2.7 - Padrão Fino
1.2.8 - Padrão Luxo
1.3.1 - Padrão Econômico
1.3.2 - Padrão Simples
1.3.3 - Padrão Médio
1.3.4 - Padrão Superior
1.3.5 - Padrão Fino
1.3.6 - Padrão Luxo
2.1.1 - Padrão Econômico
2.1.2 - Padrão Simples
2.1.3 - Padrão Médio
2.1.4 - Padrão Superior
2.1.5 - Padrão Fino
2.1.6 - Padrão Luxo

GRUPO 2.2 - GALPÃO

2.2.1 - Padrão Econômico
2.2.2 - Padrão Simples
2.2.3 - Padrão Médio

GRUPO 3.1 -COBERTURA

3.1.1 - Padrão Simples
3.1.2 - Padrão Médio
3.1.3 - Padrão Superior

2.2.4 - Padrão Superior
3 - ESPECIAL

Serão descritos em nosso anexo os padrões construtivos na
classe residencial, com exceção do grupo apartamentos.
A Figura 4 compara os tipos de edificações exclusivamente
utilizadas para uso residencial que estão subdivididas entre barracos e
casas. Nota-se que menos de 1% dos casos são barracos, enquanto

que mais de 99% são casas, o que sugere que a grande maioria da
base da pirâmide social não tem condição de articular por si só uma
ação de usucapião, quer seja por desconhecimento da possibilidade
jurídica desta ação, ou pela falta de recursos financeiros para
patrocinar o processo.
1%

Casa
Barraco
99%

Figura 4 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo tipo de imóvel.

4.7 Padrões Construtivos
(1 caso)
(13 casos)

13%

1%

14%

(14 casos)

28%
(29 casos)

44%
(46 casos)

Rústico
Proletário
Econômico
Simples
Médio

Figura 5 – Distribuição dos imóveis Usucapiendos segundo Padrões Construtivos.

A Figura 5 mostra um comparativo entre as tipologias
construtivas de 103 (cento e três) casos onde foram encontrados
imóveis nas vistorias periciais. Vale lembrar que dos 107 (cento e sete)
casos, 4 (quatro) referem-se aos terrenos nus. Foi constatada a
predominância dos padrões simples e econômico com 73% da
amostra, totalizando 75 (setenta e cinco) casos dos 103 (cento e três)
estudados.
Já o padrão construtivo proletário e médio contribuem com 27
(vinte e sete) casos, representando 27% do total pesquisado e apenas
1 (um) caso se refere ao padrão rústico.
Interessante notar que não foram encontrados imóveis nos
padrões construtivos superior, fino e luxo. Isto indica que a população
de maior poder aquisitivo já tem seu título de propriedade regularizado,
mesmo porque a camada da população mais esclarecida não faria
investimentos substanciais em terrenos de origem duvidosa.

4.8 Tipo de Posse
A posse direta ocorre quando o possuidor ocupa fisicamente o
imóvel a ser usucapido, enquanto que na posse indireta outra pessoa
o ocupa em seu nome.
A Figura 6 indica que 93% dos requerentes encontram-se na
posse direta e apenas 7% o fazem de forma indireta. Destes últimos,
aproximadamente 4,5% dos imóveis são locados e ainda 1,5% são

efetivamente alienados, ou seja, 2 (dois) casos e 1 (um) caso
respectivamente.
Estas informações foram colhidas em pesquisa de 45 (quarenta
e cinco) ações das 107 (cento e sete) propostas.
(3 CASOS)

7%

Posse direta
Posse indireta

93%
(42 CASOS)

Figura 6 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo tipo de posse.

Pelo fato de serem suas ocupações predominantemente
residenciais e por se encontrarem na posse direta de seus imóveis,
temos que, a real intenção do requerente é de fato obter uma
propriedade, e não adquiri-la para posterior venda.

4.9 Tamanho da Área Pleiteada
A Figura 7, refere-se a uma comparação com as áreas dos
terrenos usucapiendos em cinco segmentos como segue:
a) até 125,00 m²;

b) de 125,00 m² até 200,00 m²;
c) de 200,00 m² até 300,00 m²;
d) de 300,00 m² até 500,00 m² e
e) mais de 500,00 m².

(8 casos)

7%

(18 casos)

17%

25%
(27 casos)

(21 casos)

20%

31%

Até 125m2
de 125m2 até 200m2
de 200m2 até 300m2
de 300m2 até 500m2
Acima de 500m2

(33 casos)

Figura 7 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo área pleiteada em
metros quadrados.

Outra característica notável é a de que 51% dos terrenos a
serem usucapidos possuem até 200,00 m² e 76% até 300,00 m² de
área total. O tamanho da área ocupada do terreno sugere o uso
predominante residencial. Ou seja, 81 (oitenta e um) casos dos 107
(cento e sete) pesquisados têm área de terreno até 300,00 m², o que
indica seu uso para habitação.

4.10 Espécie de Usucapião

Em relação ao tipo de usucapião solicitado, a Figura 8 mostra
sua distribuição encontrando-se, o usucapião constitucional e o
usucapião extraordinário em maior número, ou seja, 23% (25 – vinte e
cinco - casos) e 64% (69 – sessenta e nove - casos) respectivamente,
totalizando 87% das ações.

(6 casos)

6%

(25 casos)

23%

7%
(7 casos)

Constitucional
Ordinário
Extraordinário
Sem definição

64%
(69 casos)

Figura 8 - Distribuição das Ações de Usucapião segundo tipo de usucapião
solicitado.

É importante notar que tanto para o usucapião extraordinário
como para o usucapião constitucional não há necessidade de se ter
justo título, o que significa que os terrenos podem ter sido invadidos
sem nenhuma necessidade de se mostrar qualquer documentação
sobre o imóvel. Esta facilidade faz com que as ocupações clandestinas
e invasões aumentem vertiginosamente na cidade, mesmo porque, se
o ocupante comprovar que ficou no local por mais de ano e dia, terá

conseguido a Posse Velha que lhe garante alguns privilégios. Neste
caso, eventual ação do proprietário contra o ocupante seguirá o rito
ordinário que é mais demorado, enquanto que se fosse Posse Nova
teríamos uma liminar de Reintegração de Posse que é quase imediata.

4.11 Sucesso da Ação
A Figura 9 representa um demonstrativo dos processos bem
sucedidos até o presente momento. Nota-se que muitos ainda
encontram-se em curso na 1ª Vara de Registros Públicos (VRP).

(50 casos)
(57 casos)

53%

47%
Com sucesso
Em curso

Figura 9 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo sucesso da ação.

Faremos agora uma análise dos processos bem sucedidos, ou
seja, os que obtiveram o título de propriedade por usucapião até o

presente momento. Vale lembrar que este levantamento refere-se a
processos que tiveram seus laudos periciais executados no período de
1997 à 2001.
Observamos que das 107 (cento e sete) ações de usucapião
propostas, 47% já tiveram êxito, ou seja, conseguiram o título de
propriedade em nome do requerente. Dos restantes alguns processos
encontram-se em curso na 1ª VRP, outros perderam ou desistiram da
ação.
Destes últimos (53% da amostra), não foi possível precisar o
estágio do processo em que se encontravam pelos motivos que
relatamos a seguir:
• Autos conclusos com o juiz;
• Autos com o Ministério Público (MP);
• Autos com o patrono do requerente (advogado da parte);
• Autos com o patrono do contestante;
• Autos com as Fazendas Públicas da União, Estado e
Município;
• Autos em trânsito pelos Cartórios de Registros de Imóveis
(CRI), até esgotar a titularidade do Imóvel Usucapiendo e
de seus confrontantes e
• Autos no arquivo morto.

4.12 Tempo Processual
Na Tabela 3 em anexo, apresentamos os 107 (cento e sete)
casos estudados. Nela apontamos o ano de entrada da ação, data do
laudo técnico, data da sentença e o tempo processual decorrido
aproximado.

Como podemos observar, das 50 (cinqüenta) ações que tiveram
sucesso, apenas 43 (quarenta e três) apresentavam data da sentença.
O tempo processual destas ações variou de 2 (dois) a 14 (quatorze)
anos, desde a entrada da ação na Justiça até o registro no CRI
competente. Assim sendo, com base nesta amostra, o tempo médio da
ação de usucapião na cidade de São Paulo gira em torno de 5 (cinco)
anos aproximadamente.
Outro dado importante é o tempo decorrido entre a execução do
laudo técnico até o registro do imóvel, que não foi inferior a 2 (dois)
meses e 11 (onze) dias e nem superior a 3 (três) anos 3 (três) meses
e 5 (cinco) dias, obtendo-se uma média aproximada de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de duração.
Como já foi dito anteriormente, quase sempre os tempos
processuais mais prolongados ficam por conta das ações onde existe
o interesse da União.

4.13 Capacidade de renda dos ocupantes
Já na Figura 10, realizamos uma comparação do número de
pessoas que ocupam o imóvel e as que auferem renda, ou seja, são
economicamente ativas e encontramos o seguinte resultado: das 171
(cento e setenta e um) pessoas que ocupam os 38 (trinta e oito) casos
pesquisados, apenas 82 (oitenta e dois) têm renda de alguma forma,
enquanto 89 (oitenta e nove) pessoas não têm atividade econômica
alguma por estarem desempregadas, serem aposentadas ou crianças
que não trabalham. Vale dizer que, para uma amostra de 35,5% dos
casos pesquisados, temos uma média de 4,5 pessoas por imóvel
ocupado.

Economicamente não ativ os
48%
(82 pessoas)

Economicamente ativ os
52%
(89 pessoas)

Figura 10 – Distribuição dos ocupantes dos Imóveis Usucapiendos segundo
sua capacidade de renda.

A seguir, a Tabela 4 indica o número de pessoas que habitam o
imóvel e os que efetivamente auferem renda.

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nº DE PESSOAS QUE
HABITAM O IMÓVEL
4
4
9
4
5
2
9
5
2
4
6
2
5
5
4
3
1
8
4
5
2
3

Nº DE PESSOAS QUE
AUFEREM RENDA
1
1
3
4
0
1
5
0
0
2
1
2
3
3
2
1
0
6
2
5
1
1

Nº DE PESSOAS QUE
NÃO AUFEREM
RENDA
3
3
6
0
5
1
4
5
2
2
5
0
2
2
2
2
1
2
2
0
1
2

23

3

2

1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
TOTAL

12
4
8
4
4
2
5
5
4
5
4
5
3
4
3
171

2
2
6
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
4
1
82

10
2
2
2
2
0
3
3
1
3
1
3
2
0
2
89

Tabela 4 – Número de pessoas que habitam o imóvel e que auferem renda.

Nota-se que apenas 48% das pessoas são economicamente
ativas, ou seja, para cada ocupante sem renda temos um que é capaz
de auferir alguma renda.

4.14 Situação familiar do requerente
A Figura 11, mostra a situação dos requerentes que moram com
seus familiares e os que ocupam o imóvel desacompanhados.
2%

Acompanhado de familiares
Desacompanhado

Figura 11 – Distribuição das Ações de Usucapião segundo Situação familiar
do requerente.

Pode-se notar que quase a totalidade da amostra de 45
(quarenta e cinco) casos, ou seja, 98% de seus ocupantes habitam a
residência com sua família. Como vimos, as ocupações, são de uso
predominantemente residencial e também na quase totalidade dos
casos, os requerentes encontram-se na posse direta dos imóveis, e
mais, acompanhados de suas famílias. Em síntese, os resultados
deste estudo sugerem que a maioria das solicitações das ações de
usucapião encontram-se na periferia em zonas onde os indicadores de
exclusão social são piores. De fato, 59% são solicitações de Justiça
Gratuita, 87% tratam-se de imóveis exclusivamente residenciais e 98%
dos requerentes encontram-se acompanhados de familiares. Estes
indicadores revelam o alcance da ação de usucapião como importante
instrumento de regularização fundiária.
Neste sentido, as lutas contra os despejos, as reivindicações
dos

moradores

dos

loteamentos

clandestinos

pelo

direito

à

permanência e consolidação da urbanização acabaram por abrir
espaços importantes nas políticas governamentais. Principalmente a
partir dos anos 80, experiências de regularização fundiária e
urbanização começaram a ser implementadas, sobretudo pelos
municípios, gerando dentre outras iniciativas, o atual Estatuto da

Cidade, que representa uma evolução na Legislação Brasileira, uma
vez que beneficia a população excluída na “cidade ilegal” ou de fato.
O sentido destas experiências vai muito além do que garantir o
direito à moradia em alguns núcleos de posse. Na verdade, o
enfrentamento deste tema toca de forma positiva naquele que constitui
o maior desafio de nossas cidades: superar a dualidade entre uma
cidade valorizada e prestigiada e outra excluída de qualquer
urbanidade.
Nessa linha aponta com pertinência Ferreira∗ comentando sobre
a globalização das cidades: “A sistematização conceitual e a
experimentação empírica de novos parâmetros para o planejamento
urbano que respondam mais efetivamente à necessidade de ruptura
da cidade desigual e às prementes necessidades de caráter social que
se apresentam nas grandes metrópoles subdesenvolvidas deve ser
umas das mais prioritárias linhas de atuação dos urbanistas dentro da
academia, no sentido de produzir, no campo do urbanismo, os
subsídios necessários à sustentação das mudanças demandadas para
a ruptura maior que poderá levar à constituição no Brasil de um
sistema de acumulação do capital efetivamente subordinado à vontade
do conjunto de nossa sociedade, e não somente das suas elites”.
Se por um lado a “cidade ilegal” ou de fato, clama por uma
política de Regularização Fundiária que trancenda os limites da
regularização meramente jurídica, mas que promova a reurbanização
dos assentamentos, por outro lado a regularização jurídica por meio da
ação de usucapião tem sido um dos instrumentos eficazes para a
obtenção do título de propriedade.
∗

www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/j_whitaker/globque.html

Muito embora saibamos que em muitos casos a ação de
usucapião é morosa, ainda assim representa um dos melhores
instrumentos para regularização da propriedade fundiária, pois confere
decididamente um título de propriedade a seu possuidor.
Portanto melhorias no âmbito processual jurídico se fazem
necessárias e serão alvo de nossas recomendações no sentido de
agilizar seu andamento.
Por outro lado, observamos uma falta de coordenação dos
Órgãos Governamentais, para implementação de uma Política de
Regularização Fundiária abrangente, onde ações isoladas são
tomadas, sem que haja um organismo gestor central que pesquise e
formule a melhor estratégia para atender a cidade como um todo.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A revisão da literatura a respeito da expansão da habitação
social no Brasil e na Grande São Paulo, da origem do usucapião e de
sua base legal mostrou:
a) A ausência de políticas habitacionais que atendessem a base
da pirâmide social, constituída pela parcela da população geralmente
não integrada ao mercado de trabalho formal e cujo poder de compra
está aquém do mínimo exigido para a aquisição de casa própria,
mesmo dentro dos programas de Habitação de Interesse Social – HIS.

b) A descontinuidade das políticas de HIS, voltadas ao
atendimento das camadas sociais de baixa renda dotados de poder de
compra mínima.
c) O crescimento desordenado da cidade de São Paulo gerando
uma “cidade ilegal”.
d) A importância do “braço jurídico” como complemento às
políticas de HIS, na forma das ações de usucapião.
e) A precariedade das habitações e a falta de infra-estrutura do
ponto de vista físico, sempre estiveram relacionadas à condição de
exclusão social do ponto de vista estritamente político, de forma que a
condição de possuidor urbano, embora majoritária, tenha sempre sido
considerada marginal pela sociedade.
Assim sendo, com base na pesquisa de campo e nas análises
posteriores realizadas foi possível concluir que:
a) A maior parte das ações de usucapião avaliadas na amostra,
encontra-se nas zonas da periferia da Cidade de São Paulo e Grande
São Paulo, onde o crescimento habitacional é desordenado e
desestruturado, como no caso dos loteamentos clandestinos;
b) A maior ocorrência de ações foi de moradores que
encontravam-se na posse direta do imóvel usucapiendo, utilizando-o
para sua moradia e de seus familiares;
c) Entretanto, nosso estudo encontrou indícios de que a ação
de usucapião, dentro dos moldes em que se encontra nos dias atuais,
ainda é insuficiente para atender a base da pirâmide social, ou seja, os
mais excluídos, uma vez que a totalidade de nossa amostra habitava

casas e não barracos. Isto se deve não só pela falta de recursos
financeiros

para

patrocinar

o

processo,

como

também

pelo

desconhecimento total da possibilidade jurídica.
d) Os dados encontrados indicam que a perspectiva de sucesso
para uma ação de usucapião na Comarca de São Paulo é alta, o que
indica ser esta, uma importante ferramenta dentro de uma política de
regularização fundiária na maior cidade da América Latina.
Com base nestas conclusões são sugeridas as recomendações:
a) Diminuição do tempo para o usucapião extraordinário pelo
Poder Legislativo para 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, que já foram
contemplados no novo Código Civil (NCC), porque os proprietários
devem cuidar de seu imóvel com mais cuidado e atenção, sob pena de
perdê-lo por usucapião para terceiros, o que está em sintonia com a
função social da propriedade prevista em nossa Constituição Federal
(CF);
b) Elaboração de instruções técnicas gratuitas pela Prefeitura
Municipal de São Paulo (PMSP) para a construção e reforma de
habitações sociais;
c) Incrementar a Fiscalização Municipal para que, efetivamente,
exerça as inspeções, vistorias e diligências das novas edificações, nas
áreas onde o crescimento urbano é desordenado;
d) Criação de um programa de educação e conscientização pela
PMSP, para atuar junto às associações de moradores, entidades
sociais e a coletividade em geral, esclarecendo a população sobre
como usucapir os imóveis que ocupam;

e) Criação de órgão de Auditoria Técnica ligado ao Poder
Judiciário (PJ) ou ao Ministério Público (MP) para atuar conjuntamente
com a fiscalização da PMSP, com o intuito de dificultar a abertura de
novos

loteamentos

clandestinos

na

cidade

de

São

Paulo,

principalmente nos situados em áreas de mananciais;
f) Nas futuras ações de usucapião localizadas em área de
mananciais, deverá ser ouvido em primeiro lugar o MP, com o direito
de preempção ou preferência para aquisição do imóvel usucapiendo,
sempre que assim julgar pertinente;
g) Desburocratização dos processos judiciais na Vara de
Registros Públicos (VRP), implementando as seguintes providências:
• Apresentação de simples croqui da área usucapienda e não
de planta topográfica, uma vez que a perícia apresentará nos autos
este levantamento. Com isso o requerente pagará este levantamento
apenas na fase pericial, agilizando assim o andamento de seu
processo;
• Antecipação da perícia para o momento anterior a fase
processual das citações, uma vez que muitas vezes as informações
prestadas são divergentes das encontradas na situação fática do
imóvel, o que gera não só retrabalho por parte dos cartórios como
também novas citações por parte do PJ. Assim sendo economiza-se
tempo e dinheiro;
• Dispensa na maioria dos casos, da audiência de instrução e
julgamento realizada na VRP, uma vez que o Laudo Pericial já
contempla de forma efetiva, a comprovação ou não da posse pelo
requerente. Desta forma, abrevia-se o tempo do processo na Justiça,
em consonância com o princípio da celeridade processual;

• Dispensa da citação por edital dos eventuais interessados e
incertos, pois na prática esta citação é inócua;
h) Coordenação estratégica das ações dos órgãos públicos
integrando-as dentro de uma política fundiária unificada.
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• Padrão Rústico

Construídas sem preocupação com projeto, aparentemente sem
utilização de mão de obra qualificada ou acompanhamento de
profissional habilitado. Associadas à autoconstrução, geralmente
apresentam pé direito aquém dos usuais e deficiências construtivas
evidentes, tais como desaprumos e desníveis. Na maioria das vezes
são térreas, construídas em alvenaria e normalmente sem estrutura
portante. Cobertura em laje pré-moldada ou telhas em fibrocimento
ondulada sobre madeiramento não estruturado e sem forro. Fachadas
desprovidas de revestimentos e áreas externas com pisos em terra
batida ou cimentado rústico.

Caracterizam-se pelo uso apenas de materiais construtivos, de
instalações e de acabamentos indispensáveis, tais como:
Pisos:
Cimentado ou caco de cerâmica.
Paredes:
Sem revestimentos internos ou externos.
Instalações hidráulicas:
Incompletas e com acabamentos aparentes.
Esquadrias:
Madeira rústica e/ou ferro simples, sem pintura e geralmente
reaproveitadas.
Na foto vemos a requerente Inês e seu marido Jerônimo ladeado
com seus dois filhos.
Requereram usucapião extraordinário de 345,27 m² de terreno
com declividade acentuada, em loteamento clandestino na periferia,
onde estão em andamento diversas ações de usucapião na micro
região correspondente.
As edificações são feitas conforme necessidade da família, não
respeitando

as

posturas

municipais

vigentes.

O

estado

conservação, higiene e salubridade do imóvel são muito precários.

de

• Padrão Proletário

Construídas aparentemente sem preocupação com projeto ou
utilização de mão de obra qualificada. Na maioria das vezes são
construídas em etapas, compondo uma série de cômodos sem
funções definidas, podendo ocupar a totalidade do terreno e ter mais
de 1 (um) pavimento, utilizando alvenaria e estrutura de concreto
improvisada.

Cobertura

em

laje

pré-moldada,

podendo

ter

impermeabilização por processo simples ou telhas de fibrocimento

sobre

madeiramento

não

estruturado,

sem

forro.

Geralmente

associadas à autoconstrução, apresentam pé direito aquém dos
legalmente especificados e deficiências construtivas evidentes, tais
como desaprumos, desníveis e falta de arremates. Fachadas sem
revestimentos ou com chapisco, emboço ou reboco e áreas externas
em terra batida, cimentado rústico ou sobras de materiais.
Caracterizam-se pela utilização

de

materiais

construtivos

essenciais e aplicação de poucos acabamentos, tais como:
Pisos:
Cimentados ou revestimentos com caco de cerâmica ou
cerâmica de qualidade inferior.
Paredes:
Chapisco, podendo ter partes com pintura ou faixas com
azulejos ou, ainda, sem revestimentos.
Instalações hidráulicas:
Incompletas, com peças sanitárias simples e encanamentos
eventualmente embutidos.
Instalações elétricas:
Incompletas e geralmente com fiações aparentes.
Na foto temos a fachada do imóvel usucapiendo localizado no
Jabaquara, junto a saída da estrada dos Imigrantes em São Paulo.
A requerente Arlete no ano de 1984, havia desfeito uma união,
da qual houveram duas filhas, e necessitavam de um lugar para morar.

Seu pai, sabendo de tal situação informou-lhe que na rua onde ele
morava, havia um imóvel abandonado, em que ela poderia se instalar.
Foi assim que Arlete tomou posse de parte do imóvel que continua até
hoje. Atualmente mora no local com seu atual companheiro Pedro, e
suas três filhas Michele (19 – dezenove - anos), Pamela (17 –
dezessete - anos) e Tamires (10 – dez - anos).
Requerem usucapião constitucional de 44,19 m² de terreno com
topografia plana, localizada na periferia da cidade.
As edificações são feitas conforme a necessidade da família não
obedecendo as leis municipais.
O estado de conservação e salubridade do imóvel são precários.
Vale destacar que a área pleiteada pela requerente não
obedece o módulo mínimo de 125,00 m² especificados pela
Municipalidade de São Paulo, e que também sofre oposição de
terceiros nos autos.
Atualmente Arlete trabalha como telefonista de um grande
escritório de advocacia em São Paulo.

• Padrão Econômico

Construídas sem preocupação com projeto arquitetônico,
satisfazendo distribuição interna básica, compostas geralmente de 2
(dois) ou mais cômodos, cozinha e banheiro. Na maioria das vezes
são térreas, erigidas em estrutura simples e alvenaria de tijolos de
barro ou de blocos de concreto, total ou parcialmente revestidas.
Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada por processos

simples ou telhas de cimento amianto ou barro sobre estrutura de
madeira, podendo apresentar forros. Áreas externas em cimentado
rústico ou revestidas com caco de cerâmica ou similar. Fachadas
normalmente com emboço ou reboco, podendo ter pintura comum.
Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos
básicos e pelo emprego de acabamentos de qualidade inferior,
restritos a alguns cômodos, tais como:
Pisos: cimentado, cerâmica ou caco de cerâmica.
Paredes: pintura simples sobre emboço ou reboco; barra
impermeável ou azulejo comum nas áreas molhadas, eventualmente
até o teto.
Forros: sem revestimento ou pintura sobre emboço e reboco
sobre a própria laje ou sobre madeira comum.
Instalações hidráulicas: sumárias, em geral embutidas e com
número mínimo de pontos de luz, interruptores e tomadas, utilizando
componentes comuns.
Esquadrias: madeira, alumínio com perfis econômicos e/ou
ferro comum.
Na foto vemos a fachada do imóvel usucapiendo localizado no
Jardim Modelo na Zona Norte de São Paulo, próximo a um córrego a
céu aberto.
O

requerente

João

mantém

a

posse

desde

1970,

acompanhado dos seguintes familiares: Sandra (35 – trinta e cinco -

anos), Tiago (17 – dezessete - anos), Simone (24 – vinte e quatro anos) e William (26 – vinte e seis - anos) .
Requerem usucapião extraordinário de 95,84 m² de terreno
com topografia plana, que não está em consonância com o módulo
mínimo de 125,00 m² especificado pela Prefeitura Municipal de São
Paulo.
As edificações foram construídas pelo próprio requerente que
também não obedecem as posturas municipais, resultando em um
imóvel com estado de conservação prejudicado e com alta
insalubridade.
João é viúvo e encontra-se desempregado contudo o restante
dos seus familiares encontram-se empregados.
Em 1969, o requerente adquiriu de Epaminondas o imóvel
usucapiendo por meio de Contrato Particular de Compra e Venda, não
conseguindo desde então regularizar sua propriedade. Assim sendo
restou a João impetrar a presente ação de usucapião, na tentativa de
obter seu título de propriedade.

• Padrão simples

Edificações

térreas

ou

assobradadas,

podendo

ser

geminadas, inclusive de ambos os lados, satisfazendo a projeto
arquitetônico simples, geralmente compostas de sala, 1 (um) ou mais
dormitórios, banheiro, cozinha, podendo dispor de dependências
externas para serviços e cobertura simples para um veículo. Estrutura
simples de concreto e alvenaria de tijolos de barro ou de blocos de
concreto, revestidas interna e externamente. Cobertura em laje prémoldada impermeabilizada ou telhas de cimento amianto ou barro
sobre estrutura de madeira, com forro. Áreas externas sem
tratamentos especiais, eventualmente pisos cimentados ou revestidos
com caco de cerâmica ou cerâmica comum. Fachadas normalmente
pintadas a látex sobre emboço ou reboco, podendo ter aplicação de
pastilhas, cerâmicas ou equivalentes, na principal.
Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e
acabamentos econômicos e simples, tais como:
Pisos: Cerâmica comum, taco, forração de carpete.
Paredes: Pintura sobre emboço ou reboco; eventualmente
azulejo até o teto nas áreas molhadas.
Forros: Pintura sobre emboço ou reboco aplicados na própria
laje; ou sobre madeira comum.
Instalações hidráulicas: Embutidas e restritas aos componentes
essenciais, dotadas de peças sanitárias comuns e metais de modelo
simples.

Instalações elétricas: Embutidas, com pontos de iluminação
básicos, reduzindo número de tomadas e utilizando componentes
comuns.
Esquadrias: Madeira, ferro e/ou de alumínio de padrão popular.
Na foto vemos a fachada do imóvel usucapiendo localizado no
bairro de Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo.
O requerente Manoel mantém a posse do imóvel desde 1982,
acompanhado dos seguintes familiares: Ana (35 – trinta e cinco anos), Silvio (40 – quarenta - anos), Priscila (6 – seis - anos) e Ariela
(12 – doze - anos).
Requerem usucapião extraordinário de 236,25 m² de terreno
com topografia plana, tendo sua edificação obedecido as posturas
municipais vigentes.
O estado de conservação, higiene e salubridade do imóvel são
boas.
Como foram realizadas diversas alienações deste imóvel desde
1962, através de Instrumento Particular de Compra e Venda e por
desconhecerem o endereço ou paradeiro dos sucessores ou familiares
dos titulares de domínio, restou ao Manoel impetrar a presente ação
de usucapião para obter seu título de propriedade.

• Padrão Médio

Edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou
geminadas de um dos lados, apresentando alguma preocupação com
o projeto arquitetônico, principalmente no tocante aos revestimentos
internos. Compostas geralmente de sala, 2 (dois) ou 3 (três)
dormitórios

(eventualmente

uma

suíte),

banheiro,

cozinha,

dependências para empregada e abrigo ou garagem para um ou mais
veículos, estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida interna e
externamente. Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada ou
telhas de barro apoiadas em estrutura de madeira, com forro. Áreas
externas com pisos cimentados ou revestidos com cerâmica comum,
podendo apresentar jardins. Fachadas normalmente pintadas a látex
sobre emboço ou reboco, usualmente com aplicação de pedras,
pastilhas ou equivalentes, na principal.

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos
convencionais e pela aplicação de acabamentos de boa qualidade,
porém padronizados e fabricados em série, tais como:
Pisos:
Pedra comum, taco, assoalho, carpete, vinílico, cerâmica
esmaltada.
Paredes:
Pintura látex sobre massa corrida ou gesso; azulejo até o teto
nas áreas molhadas.
Forros:
Pintura sobre massa corrida na própria laje; gesso; madeira.
Instalações hidráulicas:
Completas, atendendo disposição básica, com peças sanitárias
e seus respectivos componentes de padrão comercial, podendo dispor
de aquecedor individual.
Instalações elétricas:
Completas e com alguns circuitos independentes, satisfazendo
distribuição básica de pontos de luz e tomadas, podendo estar
incluídos, pontos para telefone e televisão.
Esquadrias:

Portas lisas de madeira, caixilhos de ferro, madeira ou de
alumínio e janelas com venezianas de madeira ou de alumínio de
padrão comercial.
Na foto temos a fachada do imóvel usucapiendo situado no
bairro da Mooca em São Paulo, no loteamento denominado Jardim
Santa Rita.
O requerente Victoriano mantém a posse do imóvel usucapiendo
desde 1964, juntamente com sua mulher Gregoria.
Requerem usucapião extraordinário de 130,35 m² de terreno
com topografia em aclive, tendo sua edificação obedecido as posturas
municipais vigentes.
O estado de conservação, higiene e salubridade do imóvel são
muito boas.
O requerente adquiriu em 1962, o lote 3 (três) da quadra 3 (três)
do loteamento Jardim Santa Rita, através de Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, nunca tendo conseguido
regularizar seu imóvel. Em decorrência disto Victoriano impetrou a
presente ação de usucapião e finalmente obteve seu título de
propriedade. Existem diversas ações de usucapião em curso neste
loteamento.
Atualmente o casal de espanhóis encontra-se aposentados.

• Padrão Superior

Edificações em geral isoladas, podendo ser térreas ou com mais
pavimentos, construídas atendendo a projeto arquitetônico planejado
no tocante à disposição interna dos ambientes e a detalhes
personalizados nas fachadas. Compostas geralmente de sala para 2
(dois) ou mais ambientes, 3 (três) ou mais dormitórios (pelo menos
uma suíte), banheiros, lavabo social, copa, cozinha, além de
dependências de serviço completas e garagem para dois ou mais
veículos. Estrutura mista, cobertura de telhas de barro sobre estrutura

de madeira ou lajes maciças impermeabilizadas com proteção térmica.
Áreas externas ajardinadas e pavimentadas com pedras ou cerâmicas
especiais, eventualmente dotada de piscina ou churrasqueira.
Fachadas pintadas a látex sobre massa corrida, textura acrílica ou
com aplicação de pedras ou equivalente.
Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e
acabamentos de boa qualidade, alguns fabricados sob encomenda,
tais como:
Pisos:

Assoalho;

carpete

de

alta

densidade;

cerâmica

esmaltada; placas de mármore, de granitos ou similar com dimensões
padronizadas.
Paredes: Pintura acrílica sobre massa ou gesso; cerâmica,
fórmica ou pintura especial nas áreas frias.
Forros: Pintura sobre massa corrida na própria laje; gesso;
madeira.
Instalações hidráulicas: Completas e executadas atendendo a
projetos específicos; banheiros com peças sanitárias, metais e seus
respectivos componentes de qualidade, podendo ser dotados de
sistema de aquecimento central.
Instalações elétricas: Completas e compreendendo diversos
pontos de iluminação e tomadas com distribuição utilizando circuitos
independentes e componentes de qualidade, inclusive pontos de
telefone, de TV a cabo e, eventualmente, equipamentos de segurança.
Esquadrias: Madeira estruturada, ferro e/ou de alumínio,
caracterizadas por trabalhos e projetos especiais.

• Padrão fino

Edificações em terrenos de grandes proporções, totalmente
isoladas, obedecendo a projeto arquitetônico peculiar, demostrando
preocupação com funcionalidade e a harmonia entre os materiais
construtivos, assim como, com os detalhes dos acabamentos
aplicados. Compostas normalmente de salas para 3 (três) ambientes
ou mais (estar, jantar, escritórios, biblioteca, sala de inverno, etc.),

lavabo, sala de almoço, copa, cozinha com despensa, 4 (quatro) ou
mais dormitórios (geralmente suítes), dependências para empregados
e garagem para no mínimo 3 (três) veículos. Áreas livres planejadas
atendendo projeto de paisagismo, podendo ter piscina, quadra
esportiva ou churrasqueira. Estrutura completa de concreto armado.
Cobertura em laje impermeabilizada com produtos apropriados,
obedecendo a projeto específico e com proteção térmica ou telhas de
cerâmica ou ardósia, sobre estrutura de madeira. Fachadas pintadas a
látex acrílicos sobre massa corrida, textura ou com aplicação de
pedras especiais ou materiais equivalentes, com detalhes definindo
um estilo arquitetônico.
Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e
acabamentos especiais, geralmente produzidos sob encomenda, tais
como:
Pisos: Mármore ou de granito, assoalhos, carpete de alta
densidade.
Paredes: Pintura acrílica sobre massa corrida, azulejos, fórmica,
epóxi, tecidos, papel decorado, porcelanato ou equivalente.
Forros: Pintura acrílica sobre massa aplicada na própria laje ou
gesso; madeira.
Instalações hidráulicas: Obedecendo a projeto específico,
banheiros

dotados

de

peças

sanitárias

e

metais

nobres,

hidromassagem, aquecimento central.
Instalações elétricas: Projetadas especialmente e utilizando
circuitos independentes e componentes de qualidade, para pontos de

usos diversos, inclusive tomadas para equipamentos domésticos,
telefone,

eventualmente

ar

condicionado

e

equipamentos

de

segurança.
Esquadrias: Madeira ou de alumínio com detalhes de projeto
específico e utilizando ferragens especiais.

• Padrão Luxo

Edificações em terrenos de amplas dimensões, totalmente
isoladas, satisfazendo a projeto arquitetônico exclusivo, tanto na
disposição e integração dos ambientes e dos acabamentos utilizados.

Geralmente prevendo salas para 4 (quatro) ambientes ou mais (estar,
jantar, escritórios, biblioteca, lareira, música, etc.), lavabo, sala de
almoço, copa, cozinha, adega, despensa, 4 (quatro) ou mais suítes,
sendo uma máster, dependências completas para empregados (mais
de 1 – um - dormitório), garagem para 4 (quatro) ou mais veículos.
Áreas livres planejadas atendendo projeto paisagístico especial,
usualmente contendo área de lazer completa, tais como piscinas,
vestiários, quadras de esportes, churrasqueira. Cobertura em lajes
maciças em

proteção térmica ou telhas de cerâmica ou ardósia,

sobre estrutura de madeira. Fachadas com tratamentos arquitetônicos
especiais, definidos pelo estilo do projeto de arquitetura.
Caracterizam-se pela natureza excepcionalmente nobre e
diferenciada

dos

materiais

e

dos

acabamentos

empregados,

personalizados para reforçar a intenção do projeto, geralmente e
especialmente desenhados e caracterizados por trabalhos especiais e
com acessórios fabricados por encomenda.

