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RESUMO 

 

O presente estudo trata da possibilidade jurídica de reconhecimento da usucapião pleiteada 
por herdeiro sobre bens imóveis de acervo hereditário, cuja partilha ainda não tenha ocorrido 
em processo de inventário. Durante a vigência do Código Civil de 1916, tinha-se a certeza de 
que isto era possível, caracterizando-se como exceção ao condomínio estabelecido sobre os 
bens pelo droit de saisine e, também, como reconhecimento de prescrição do direito de 
partilha dos sucessores. Contudo, no código vigente, não houve previsão expressa a tal 
exceção. Mesmo assim, tendo em vista os princípios e direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988; o presente estudo busca tecer nova interpretação dos institutos 
da sucessão causa mortis e da prescrição aquisitiva, uma vez que a concepção de propriedade 
privada sofreu um aperfeiçoamento por ocasião da função social, tendo isto se refletivo nos 
seus modos originários de aquisição, em questão. Assim, pretende-se esclarecer que a 
usucapião não se coloca tão-somente a dirimir conflitos sobre a titularidade da propriedade, 
na atualidade, servindo também de instrumento de concretização da função social da 
propriedade. Sob este enfoque, elucida-se que ao herdeiro que desempenhou direito de 
propriedade sobre bens do acervo hereditário, concretizando suas funções sociais, enquanto 
inertes aos demais, merece ser reconhecida a usucapião. Por outro lado, firma-se 
entendimento de que isto não afeta os fundamentos e regramentos da sucessão hereditária.  
 
 

Palavras-chaves: Usucapião. Herdeiro. Sucessão Hereditária. Condomínio. Função Social da 
Propriedade. 
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COLLECTION . 2016. 57 p. TCC (Graduation) – Law School, Fluminense Federal 
University, Niterói, 2016. 
 

ABSTRACT 

 

This study deals with the legal possibility of adverse possession requested by heir over 
immovable property of the hereditary collection, which the sharing has not yet occurred in 
inventory process. During the lifetime of the Civil Code of 1916, it was indeed possible: this 
was featured as an exception to the established condominium over the hereditary collection by 
droit de saisine, also it was recognition that successor’s sharing rights could prescribe. 
However, in the actual Civil Code, there is no express provision about this exception. Still, in 
view of fundamental principles and rights set in the Federal Constitution of 1988, this study 
aims to weave a new interpretation of causa mortis succession and acquisitive prescription, 
once the property concept suffered an improvement on the occasion of the social function and 
this has been reflected in their acquisition modes in question. So, the present study has 
intention of clarify that the adverse possession does not arise merely to resolve conflicts about 
ownership of the property, currently, but it also serves as an instrument for the realization of 
the social function of property. Under this approach, it makes clear that to the heir who has 
performed the ownership rights over immovable property of the hereditary collection, while 
inert the others, deserves to be recognized adverse possession. 
 
 
Key words: Adverse possession. Heir. Hereditary succession. Condominium. Social Function 
of the Property. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso busca investigar a possibilidade de 

reconhecimento de usucapião de herdeiro sobre bens imóveis do acervo hereditário, em 

detrimento dos demais sucessores, sobre a égide dos preceitos do Código Civil de 2002, bem 

como também dos princípios e garantias da Constituição Federal de 1988. 

Importante salientar que para uma investigação acerca da possibilidade de imbricação 

entre os institutos da sucessão hereditária e da usucapião – que em observação superficial, no 

direito brasileiro, atualmente, são tidos como imiscíveis –, faz-se imperiosa uma análise 

histórica criteriosa sobre o surgimento, evolução e fundamentos de tais institutos – ponto 

inicial pelo qual se desenvolve o presente estudo.  

É que não há pretensão de se saber aonde se vai, sem que se saiba de onde se vem. Ou 

seja, aqui se procura tomar o direito, o ordenamento jurídico, como fruto da ordem social 

desenvolvida e, constantemente, adaptada pela sociedade a que se dirige – e pela qual é criado 

–, no decurso do tempo e através do espaço.  

Dessa forma, pretende-se evidenciar a razão primordial com que nasceram tais 

institutos. Só a partir deste ponto se pode investigar se a projeção de seus conceitos, que 

emerge das fontes clássicas e se lança ao direito contemporâneo, permite – ou não – uma 

imbricação entre os institutos que se amolde à atual dinâmica social, bem como as regras e 

princípios vigentes no presente momento.  

Afinal, não se pode olvidar que o Direito não constitui um fim em si mesmo. Ele é 

apenas um meio para tornar possível a convivência, o progresso e a paz social. Como pontua 

Paulo Nader: “apesar de possuir um substrato axiológico permanente, que reflete a 

estabilidade da ‘natureza humana’, o Direito é um engenho à mercê da sociedade e deve ter 

sua direção de acordo com os rumos sociais” 1.  

Portanto, baseada no método dedutivo, o qual se caracteriza pela análise de dados 

gerais para se chegar a um dado específico, a presente monografia se classifica enquanto 

estudo bibliográfico, não definitivo, servindo-se de fontes diretas e indiretas, e da 

interpretação das normas jurídicas pelos: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  

O estudo se desenvolve em quatro capítulos. O primeiro trata dos meios originários de 

aquisição da propriedade privada ora em estudo, observando suas origens, fundamentos e 

                                                           
1 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 33. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 19. 
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princípios históricos, bem como se analisa a forma pela qual foram adotados no direito pátrio 

e como se modificaram até hoje. O segundo analisa a aplicação do droit de saisine às relações 

sucessórias no Código Civil de 2002, evidenciando a forma como se administra o acervo 

hereditário e investigando o atual panorama dos processos de inventário no Brasil a fim de 

saber como surgem as situações de fato sobre os bens imóveis dos seus acervos hereditários. 

Ainda neste capítulo se aborda a natureza do direito à partilha – e consequentemente à 

herança individualizada –, durante vigência do Código Civil de 2002 e do Código Civil de 

1916 e se interpreta como isso influi quanto ao reconhecimento jurídico de usucapião de 

herdeiro.     

O terceiro capítulo busca evidenciar o papel da função social – preceito introduzido 

pela Constituição de 1988 – sobre o conceito de direito de propriedade, resgatando a sua 

evolução histórica, apontando seus reflexos tanto sobre próprio conceito do domínio, quanto 

sobre o fenômeno da funcionalização da posse. Ao final, investiga-se como isso repercute 

sobre o atual papel da usucapião, incluindo sobre as relações de posse que são desempenhadas 

por herdeiros sobre bens do acervo hereditário, desenvolvendo-se uma ponderação entre os 

direitos fundamentais colidentes: função social da propriedade e direito à herança. 

No ultimo capítulo, apresenta-se a evolução histórica das decisões sobre a usucapião 

de herdeiros no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais de 

Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul a fim de elucidar os possíveis 

requisitos para reconhecimento da usucapião de herdeiro sobre bens do acervo hereditário à 

luz da Constituição de 1988 e do Código Civil de 2002.  
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1 DAS FORMAS ORIGINÁRIAS DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apontam que a “história da 

propriedade é a história da liberdade" 2. Eles afirmam que a antropologia não conhece 

sociedades que ignoram o direito de ter e ser proprietário; apontando que a instituição da 

propriedade não é mera construção legal ou convencional, mas, natural e inerente à condição 

humana. Seria ela, então, decorrente do anseio natural do homem pela segurança que sente ao 

adquirir bens.  

Apropriando-se do viés econômico, eles ainda asseguram que os direitos de 

propriedade nascem no instante em que os recursos à vida se tornam escassos, o que tornou a 

busca do homem, em satisfazer as necessidades vitais por meio de bens adquiridos, 

incessante, o que é observável até a atualidade. Assim, “o verbo ter marca indelevelmente o 

direito subjetivo de propriedade, sendo inerente a qualquer ser humano o anseio por segurança 

propiciada pela aquisição de bens” 3. 

Então, a noção de propriedade pode ser considerada, num primeiro momento, como 

“relação de dominação, assenhoreamento, estabelecida por parte de uma determinada, 

relativamente a certa coisa, passível de apropriação”  4, para dela dispor a fim de satisfazer 

suas necessidades.  

Muito embora possa ser apontado que nas sociedades antigas não havia conceituação 

expressa de direito subjetivo nem definição de propriedade, pode-se considerar que já havia 

formas de aquisição embrionárias de propriedade imobiliária. Hoje, a doutrina elenca vários 

meios de aquisição de propriedade. Quanto à imobiliária, duas se destacam: a usucapião e a 

sucessão causa mortis, objetos do presente trabalho. Ambas demonstram-se como formas de 

aquisição originárias da propriedade, uma vez que não são frutos de transmissão do domínio 

em razão de manifestação de vontade do anterior e do novo proprietário5; ou seja, não 

resultam de relação negocial. 

 

 

 

                                                           
2 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6. ed, Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2010, p. 163.  
3 Ibidem, p. 164. 
4 CABRAL, Thiago Colnago. A Reestruturação do Conceito de Propriedade: a Função Social enquanto 
Componente do Domínio. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. Porto Alegre: Editora Magister 
LTDA, v. 41, Abril\Maio de 2012, p. 36. 
5 Aqui, exclui-se o caso da sucessão testamentária, que envolve manifestação de vontades. 
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1.1  A USUCAPIÃO 

 

1.1.1 Antecedentes Históricos da Usucapião 

 

Lenine Nequete 6 atribui à Ulpiano e Modestino as mais antigas definições da 

usucapião. Para ele, em geral, as definições posteriores se dispuseram a caracterizá-la pelos 

traços gerais de ser um modo de aquisição da propriedade das coisas no comércio mediante a 

posse atuada pelo tempo e nas condições requeridas pela lei.  

Embora Lenine Nequete aponte que a usucapião é originária da Grécia - 

principalmente porque fora citada na obra “A República”, de Platão -, ele reconhece que o 

instituto tem raízes mais profundas, pois, vislumbra, no Livro de Juízes, Capítulo 11, 

Versículo 26, da Bíblia; o que seria a primeira alegação dos requisitos necessários à 

constituição da usucapião, feita por Jefte em favor dos hebreus, contra os amonitas, por terem 

habitado, aqueles, Hesbon e Aroer, por mais de duzentos anos, sem qualquer oposição: 

“Durante trezentos anos o povo de Israel morou em Hesom e Aroer. Morou também nas 

cidades vizinhas e em todas as outras cidades da margem do rio Arnom. Por que foi que vocês 

não tomaram essas cidades de volta durante todo este tempo?” 7. 

As raízes históricas mais sólidas da usucapião remontam ao Império Romano. Os 

romanos em sua época perceberam que muitos problemas surgiam atrelados à incerteza do 

domínio sobre bens, fazendo-se necessária criação de instituto jurídico que amoldasse a 

situação fática em jurídica, permitindo a aquisição de propriedade, desde que a pessoa 

demonstrasse sua posse8, por certo lapso temporal, obedecendo às condições impostas pelo 

ius civile. 

Assim, no já período Arcaico romano surge uma figura primitiva da usucapião com 

finalidade de eliminar incertezas quanto ao titular do domínio, acarretando a perda da 

propriedade do bem para aquele que se quedou inerte. Sua primeira regulamentação escrita 

ocorreu pela Lei das XII Tábuas ou Lex Duodecimum Tabularum, que é deste período, 

datando do ano 300 a. C 9.  

                                                           
6 NEQUETE, Lenine. Da prescrição aquisitiva: usucapião. 2. ed., Porto Alegre: Editora Sulina, 1981, 216 p. 
7 Bíblia Sagrada: Nova Tradução na Linguagem de Hoje. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2009, p. 239. 
8 Quanto ao termo posse, neste trabalho, ele é usado em sentido oposto ao da mera detenção sobre bens imóveis. 
Ou seja, posse aqui é “o exercício de um poder sobre a coisa, correspondente ao da propriedade”, cf. GOMES, 
Orlando. Direitos Reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012, p. 35.  
9 FERREIRA, Pinto. Usucapião – I. In: FRANÇA, Rubens Limongi (coordenador). Enciclopédia Saraiva do 
Direito. Volume 76. São Paulo: Editora Saraiva, 1981, p. 149. 
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Neste período, somente as propriedades quiritárias estavam sujeitas à espécie de 

usucapião primitiva, de bens imóveis que era chamada de usus et auctoritas ou usus 

auctoritas, conforme aponta Pedro Nunes 10.  

Essa usucapião primitiva não se aplicava aos chamados fundos provinciais. Dessa 

forma, somente do instituto poderiam se valer os cidadãos romanos, pois só a eles era 

permitido adquirir esse tipo de propriedade, uma vez que os estrangeiros não gozavam dos 

direitos fundados no ius civile. A finalidade era evitar que as terras caíssem em mãos 

estrangeiras, com intuito de proteger a integridade do reino. Além disso, a usucapião de bens 

imóveis se consolidava decorridos apenas dois anos do exercício da posse pelo adquirente, 

devendo-se observar a presença de justo título e boa-fé. 

Como aponta Pinto Ferreira, “o instituto foi aprimorado sucessivamente pela Lei 

Atínia, proibindo a usucapião das coisas apropriadas por ladrões e receptadores, assim como 

pelas Leis Júlia e Plaucia, vedando a usucapião das coisas que fossem obtidas por atos de 

violência” 11.  

No período Clássico, com o crescimento do império, foi necessária a criação de um 

instituto paralelo. A princípio, os fundos ou terrenos provinciais não eram suscetíveis de 

apropriação por particulares, pois eram considerados de domínio público (res publica). 

Contudo, pelo crescimento populacional, estes particulares passaram a exercer posse 

exclusiva sobre estes imóveis, usufruindo deles ao longo do tempo.  

Como forma de proteção desta posse, surgiu a longi temporis praescriptio ou longi 

temporis exceptio ou, ainda, longi temporis possessio. No início, tratava-se de instituto pelo 

qual o possuidor que estivesse sobre o imóvel por certo tempo, poderia se valer em oposição a 

terceiro esbulhador. Como, em seguida, este novo instituto não se restringiu somente aos 

fundos provinciais, sendo aplicado inclusive aos fundos itálicos e às coisas móveis, apontou 

Lenine Nequete, que se tratava de  

 
[...] uma prescrição extintiva da ação reivindicatória: o possuidor de longo 
tempo e seus sucessores universais ou singulares podiam opô-la à 
reivindicação que contra eles se movesse. Todavia, não adquiriam a 
propriedade, que continuava em mãos do antigo senhor, razão pela qual, 
provavelmente, não se lhes exigia nem justo título nem boa-fé: bastava que a 
sua posse se tivesse prolongado por dez ou vinte anos, conforme residisse ou 
não o dominus na mesma província. 12 

 
 

                                                           
10 NUNES, Pedro. Do Usucapião. 4. ed., Rio de Janeiro: Editora Freitas e Bastos S.A., 1984, p. 15. 
11 FERREIRA, Pinto. Op. cit., p. 149. 
12 NEQUETE, Lenine. Op. cit., p. 13.  
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Assim, a chamada prescrição de longo tempo 13 não se confundia com a usucapião 

primitiva, uma vez que não havia transmissão de domínio, mas, apenas proteção da posse – 

estando vinculada à perda do direito de ação reivindicatória do proprietário.  

Já na Idade Média, houve a cisão do Império Romano em Ocidental e Oriental, 

resultando este último no Império Bizantino. Justiniano, seu Imperador, introduziu profundas 

alterações no Século VI D.C. Em 531, o mesmo imperador, fundiu os institutos da usucapião 

primitiva e da prescrição de longo tempo, em um só instituto, denominado usucapio, que era 

extensiva aos estrangeiros e aos fundos provinciais; e para o qual fixou prazo de dez e vinte 

anos para imóveis, entre presentes ou ausentes, respectivamente; e de três anos para os 

móveis, sempre com justo título e boa-fé. Assim aponta Fabio Caldas de Araújo:  

 
Em sequência, o referido imperador determinou que a usucapião apenas 
persistiria como meio de aquisição da propriedade de bens móveis, com os 
mesmos requisitos e com prazo de três anos. Por sua vez, a praescriptio 
longi temporis transformou-se em forma de aquisição voltada para os 
imóveis situados em terrenos orientais, exigindo-se boa-fé e o justo título, 
com prazo de (10) dez anos entre presentes e (20) vinte anos entre ausentes. 
14 
 

Pinto Ferreira aponta que Justiniano aperfeiçoou o instituto da usucapião, destacando 

sua dupla face, pois a caracterizou, desta forma, como modo de aquisição e de extinção da 

propriedade. Nesta época, o imperador também criou a praescriptio longissimi temporis que 

funcionava tão somente como forma de extinção da reivindicação sobre imóveis e móvéis, ou 

seja, não transmitindo a propriedade para o particular, segundo Lenine Nequete; desde que 

fossem exercidos 30 anos de posse, sem justo título, mas, com boa-fé – num embrião do que 

hoje chamamos de usucapião extraordinária.  

 

1.1.2 Usucapião No Direito Brasileiro 

 

Já no Direito Brasileiro, a usucapião se subordinou ao direito romano através, 

especialmente, das Ordenações e da Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas 

(período pré-codificações), até a data em que entrou em vigor o Código Civil Brasileiro de 

1916 15.  

                                                           
13 Denominação adotada por Pedro Nunes, cf. NUNES, Pedro. Op. cit., p. 13. 
14 ARAÚJO, Fabio Caldas. O Usucapião no Âmbito Material e Processual. 1. ed., Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2005, p. 41. 
15 NUNES, Pedro. Op. cit., p. 19. 
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A usucapião ordinária – longi temporis praescriptio – aos móveis se consumava em 3 

anos; e aos imóveis em 10 anos, quando o proprietário e o usucapiente residiam na mesma 

comarca; e em 20 anos se morassem em circunscrições judiciais distintas. A sua 

caracterização imprescindível era o justo título e a boa-fé.  

A usucapião extraordinária – longissimi temporis praescriptio – se consumava pelo 

transcurso de 30 anos, não se exigindo, como requisito, o justo título – que se presumia -, 

porém indispensável era a boa-fé. 

Importante frisar que por decorrência do Iluminismo, a concepção de propriedade 

ganha contornos liberais, se diferenciando dos privilégios do Antigo Regime e se ligando à 

liberdade e à vontade individual; sendo, por isto, vinculada como fruto da capacidade e 

esforço de cada um em adquiri-la – uma vez que os entraves feudais estariam ultrapassados. 

Embora aponte Gilmar Mendes que o conceito de propriedade tradicional perdeu 

muito do seu significado “como elemento fundamental destinado a assegurar a subsistência 

individual e o poder de autodeterminação como fator básico da ordem social” 16, pois, o 

elemento fundamental para assegurar a subsistência individual seria o próprio trabalho e o 

sistema previdenciário e assistencial gerido pelo Estado – o que, no Brasil, pode ser, no 

mínimo, questionável –; ainda se observa, na sociedade brasileira, que a propriedade, 

principalmente a imobiliária, é artifício essencial que propicia a compilação de outros 

elementos que caracterizam uma vida digna.  

Isto pode ser demonstrado pelo grande esforço político-governamental brasileiro em 

propiciar a obtenção da propriedade imobiliária individual, por meio de programas sociais 

como o “Minha Casa, Minha Vida”, a milhões de brasileiros que não possuíam, até então, a 

casa própria e se viam eternamente obrigados, pelos entraves do próprio sistema financeiro 

habitacional, a pagar alugueres, enquanto outros bens essenciais à vida eram impossibilitados 

de percepção.  

De qualquer modo, o instituto da usucapião manteve-se vivo historicamente, desde o 

período Antigo até a era Hipermoderna17. Afinal, o principal objetivo do instituto não mudou: 

importante é esclarecer a quem pertence o direito sobre a propriedade, a fim de obter a 

                                                           
16 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., São 
Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 368. 
17 Aqui, faz-se alusão ao termo criado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky para delimitar o momento atual da 
sociedade humana. O termo é utilizado para se referir ao atual estágio de evolução da humanidade, que é 
característico de uma exacerbação dos valores surgidos na Modernidade, de forma exponencial. – o que faz com 
que a sociedade e suas relações se tornem cada vez mais fluídas, beirando a efemerabilidade, e nos leva a uma 
busca pela constante adaptação, cf. interpretação do texto CAVALLINI, Victor. Os Tempos Hipermodernos – 
Resenha, disponível em: <http://migre.me/tplY8>. Acesso em 27 de março de 2016. 
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pacificação das relações sociais – em primeiro momento – e servir de instrumento à garantia 

do elemento fundamental destinado a assegurar a subsistência individual. 

Dessa forma, atualmente, no direito civil brasileiro existem quatro espécies de 

usucapião: a extraordinária, a ordinária, a especial – que se desmembra em rural e urbana 

individual ou coletiva; todas com base no Estatuto da Cidade – e indígena – regulada pelo 

Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 1973).  

 

1.1.3 Natureza Jurídica da Usucapião 

 

Então, importante salientar que no Direito Brasileiro, nenhuma codificação se propôs a 

conceituar a natureza da usucapião. Em verdade, como aponta Sérvio Túlio Santos Vieira, o 

inexplicável oblívio se inicia na não conceituação de prescrição no Código Civil de 191618 e 

continua na tentativa – falha – de conceituação de prescrição no atual Código Civil de 200219, 

associando o fenômeno da prescrição a institutos processuais20.  

Como esclarece o jurista, a prescrição é um fato jurídico latu sensu decorrente de ação 

humana inercial que tem como corolário a perda do direito – e não perecimento do direito de 

ação ou pretensão. É que o decurso do tempo pode ser, simultaneamente, um fato aquisitivo 

ou extintivo de direitos. Prescrição, então, é a nomenclatura dos efeitos que esse lapso 

temporal revela nas relações jurídicas. Será aquisitiva, a prescrição cujo efeito for aquisitivo 

de direito; será extintiva, a prescrição cujo efeito for extintivo de direito.  

É que as relações jurídicas patrimoniais21 não podem ser eternas: devem elas estar 

sujeitas a um prazo razoável para seu exercício, caso contrário, estariam sujeitas à 

perpetuação de sua duração. Se diferente, elas teriam existência mais longeva do que a 

existência da pessoa natural.  

Assim, para que o exercício dos direitos22, em geral, não se eternizasse, a lei 

estabeleceu prazos para que os seus titulares assumissem comportamentos positivos, 

                                                           
18 Código Civil Brasileiro de 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. 
Acesso em: 27 de março de 2016. 
19 Código Civil Brasileiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2045>. Acesso em 27 de março de 2016. 
20 VIEIRA, Sérvio Túlio Santos. O inexplicável oblívio da prescrição e da decadência como Fatos Jurídicos 
Latu Sensu pelo Código Civil Brasileiro. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18. nº 69, p. 64-101, jun – ago. 
2015.   
21 Não se olvida, neste trabalho, que existem relações jurídicas que pela própria essência assumem existência 
maior que a do seu próprio titular, como aquelas que envolvam direitos personalíssimos, por exemplo de direito 
de imagem do morto ou ausente, cuja proteção poderá ser requerida pelo seu cônjuge, ascendentes ou 
descendentes, conforme Art. 20, pú, do Código Civil de 2002.  
22 Aqui também não se incluem os direitos imprescritíveis. 
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estabelecendo que eles tem o dever de agir para protegê-los. Ao deixar de agir, o transcurso 

do tempo se incumbe de transferir o direito para o patrimônio de outrem, assegurando que ele 

jamais possa lhe exercer novamente.   

O lapso temporal é, portanto, “o fundamento para o fato jurídico em que se adquire ou 

extingue direito subjetivo” 23. Para o não exercício de direito, a prescrição é a sanção imposta, 

pelo ordenamento jurídico. 

Destas observações, conclui-se, que a usucapião é uma prescrição aquisitiva de direito 

subjetivo real24. Ou seja, caso transcorra o prazo fixado em lei para o exercício do direito 

subjetivo real, sem que o seu titular o exerça, exigindo de terceiro o dever de abstenção; 

haverá prescrição aquisitiva, haverá usucapião.  

Assim, quanto a bens imóveis – objetos deste trabalho –, a usucapião ou prescrição 

aquisitiva traduz-se em modo originário de aquisição da propriedade, uma vez que não há 

transmissão de um sujeito para outro, já que o individuo torna-se dono da coisa por fazê-la 

sua.  

 

1.2 A SUCESSÃO HEREDITÁRIA 

 

1.2.1 Antecedentes Históricos da Sucessão Hereditária 

 

O termo “sucessão”, em geral significa o ato pelo qual um indivíduo adquire o lugar 

de outro, substituindo-o na titularidade de determinados bens. No direito das sucessões, em 

especial, a palavra é empregada em sentido estrito, para indicar especificamente aquela 

sucessão que advém em ocorrência da morte de alguém, a que se denomina sucessão causa 

mortis 25.   

É que o óbito marca o início de uma crise que recaí sobre as relações jurídicas das 

quais fazia parte o falecido. Assim, essas relações jurídicas devem resistir à morte de seu 

titular; desligando-se do primitivo sujeito, por ocasião do óbito, e vinculando-se a novos 

sujeitos por meios próprios do direito das sucessões. Fica evidente que o direito das sucessões 

tem como seu fundamento um fato biológico: a morte.  

                                                           
23 VIEIRA, Sérvio Túlio Santos, Op. cit., p. 67. 
24 A prescrição aquisitiva não atua somente em relação ao direito subjetivo de propriedade imobiliária: atua 
também sobre enfiteuse, superfície, direito do promissário comprador, concessão de direito real de uso. 
25 “A palavra ‘sucessão’, em sentido amplo, significa o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra, 
substituindo-a na titularidade de determinados bens. [...] o vocábulo é empregado, em sentido estrito, para 
designar tão-somente a decorrente da morte de alguém”, cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 
Brasileiro. v. VII. 2. ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 1. 
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O direito à sucessão remonta a mais alta antiguidade, ligado à ideia de continuidade da 

religião e da família. Nas sociedades antigas, a religião desempenhava papel de grande 

importância para o conjunto familiar, de modo que o culto aos antepassados era desenvolvido 

diante de altar doméstico, sendo o maior castigo existente a alguém falecer sem deixar que lhe 

cultuasse a memória. Ao herdeiro incumbia esse culto.  

Assim, como aponta Carlos Roberto Gonçalves, este foi o motivo pelo qual a sucessão 

durante muitos séculos ocorreu apenas em linha masculina, uma vez que era o filho 

primogênito quem recebia o patrimônio da família, já que era também o sacerdote da religião 

doméstica. As filhas não sucediam, pois, ao casar passavam a integrar a família do marido e 

consequentemente a religião deste, perdendo qualquer laço com a família de seu pai 26.  

Mas, é a partir da Lei das XII Tábuas que a evolução histórica do direito das sucessões 

torna-se mais claro. Previa esta Lei que o pater famílias tinha total disposição dos seus bens 

para depois da morte. Contudo, se falecesse sem testamento, a sucessão se desenvolvia entre 

três classes: sui, agnati e gentiles: 

 
Os heredi sui et necessarii eram os filhos sob o poder do pater e que se 
tornavam sui com sua morte: os filhos, os netos, incluindo-se também, nesta 
qualificação, a esposa. Os agnati eram os parentes mais próximos do 
falecido, entendidos como colaterais de origem exclusiva do pater, como 
irmão consanguíneo, tio que fosse filho do avô paterno, sobrinho, filho deste 
mesmo tio. [...] Na ausência de membros das classes mencionadas, seriam 
chamados à sucessão os gentiles, ou membros da gens, que é o grupo 
familiar em sentido lato. 27 

 
Tão somente no Código de Justiniano28 é que a sucessão legítima passa a se fundar 

unicamente no parentesco natural, estabelecendo a seguinte vocação hereditária: 

descendentes, ascendentes, em concurso com irmãos e irmãs bilaterais; irmãos e irmãs, 

consanguíneos ou uterinos; e outros parentes.  

Destarte, os romanos previam ainda a sucessão testamentária por diversas formas, 

podendo compreender todo o patrimônio do testador: “Tinham eles verdadeiro horror pela 

morte sem testamento. Como anota Summer Maine, invocado por Washington de Barros 

Monteiro, nenhuma desgraça superava a de falecer se ab intestado; maldição algum era mais 

forte do que a de augurar a um inimigo o morrer sem testamento. Finar-se ab intestato 

redundava numa espécie de vergonha” 29. 

                                                           
26 Ibidem, p. 3. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 3 e 4.  
28 Código Justiniano. Disponível em: < http://lib.ugent.be/europeana/900000123314>. Acesso em 27 de março 
de 2016. 
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., ,p. 4  
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De toda forma, “o herdeiro necessário, no direito romano, adquiria a herança 

independente de qualquer ato seu; os demais, porém, só a adquiriam mediante ato externo de 

additio. Neste último caso, ocorriam três fases: com a morte do autor da herança, a sucessão 

ficava aberta (delata) e com fato da aceitação (acquisitio) passava à titularidade do herdeiro” 
30. 

Passado o primeiro momento – em que a sucessão teve cunho religioso –, o 

fundamento da sucessão se ergueu na necessidade de se conservar o patrimônio dentro de um 

mesmo grupo familiar, ou seja, com intuito de manter o poder familiar, impedido o 

desmembramento do patrimônio entre muitos herdeiros. É nisto que se fundamentava, no 

período medieval, o direito das sucessões baseado na primogenitura e no privilegio da 

masculinidade, em beneficio do filho varão mais velho. 

Ainda, durante a Idade Média, criou-se a tradição pela qual, com a morte do servo, a 

posse de seus bens era devolvida ao senhor, que exigia pagamento dos herdeiros daquele para 

autorizar a imissão destes na posse. Para cessar esse abuso medievo,  

 
[...] a jurisprudência do direito costumeiro francês, principalmente no 

Costume de Paris, editou regra “le serf mort saisit le vif, son hoir le plus 

proche”. O brocardo do século XII, era referido em um aviso do Parlament 

de Paris e os établissements de St. Louis dão-no como tendo origem nos 

Costumes de Orleans. Na Alemanha, havia idêntica fórmula: “Der Tote erbt 

den Lebenden. 31 

 
Portanto, esta regra instituiu que com a morte do servo, a posse transmitia-se aos seus 

herdeiros vivos mais próximos, numa tradução livre. Foi gênese do droit de saisine. Assim, na 

França, desde o século XII, instituiu-se o droit de saisine, pelo qual a propriedade e posse da 

herança passam aos herdeiros, com a morte do hereditando ou de cujus32. O Código Civil 

Francês de 1804 33 – o Napoleônico – dizia, em seu Art. 724, que os herdeiros legítimos, os 

naturais e o cônjuge sobrevivente recebem de pleno direito – “son saisis de plein droit” – os 

bens, direitos e ações do defunto, com a obrigação de cumprir todos os encargos da sucessão.  

                                                           
30 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Direito de ‘Saisine’. Revista AJURIS, Porto Alegre, v. 16, n. 45, p. 246. 
31 Idem. 
32 Segundo, Carlos Roberto Gonçalves, a expressão e abreviatura da frase de “cujus sucessione (ou hereditatis) 
agitur”  significa “aquele de cuja sucessão (ou herança) se trata”, cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 
2. 
33 Código Civil Francês de 1804. Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-
1804-1.asp>. Acesso em 27 de março de 2016. 
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O Código Civil alemão (BGB) 34, seguindo o direito medieval mencionado, afirmava 

igualmente que o patrimônio do falecido passava, ipso jure, isto é, por efeito direto da lei, ao 

herdeiro.  Além disso, a partir da Revolução Francesa, começou-se a abolir o direito de 

primogenitura e o privilegio da masculinidade, de origem feudal.   

Por conseguinte, na modernidade a sucessão é configurada a partir da relevância da 

propriedade individual na sociedade moderna – que é fundamentada numa economia de 

trocas, ao invés de permanência –, ou seja, com grande influência de uma ideologia liberal e, 

consequentemente, individualista.  

É que, neste sentido, considerava-se que a plenitude de uma pessoa seria realizada 

com o domínio sobre as coisas, ou seja, com o ser proprietário. As legislações civis passaram 

a adotar um novo paradigma: o intuito era que o cidadão fosse isento de controles ou de 

impedimentos públicos para ser proprietário, pois, a liberdade residiria em poder gozar e 

dispor do patrimônio sem quaisquer óbices – com exceção dos prescritos pela ordem pública e 

bons costumes, sem interferência do Estado.  

Assim, essa libertação da propriedade das antigas amarras feudais acabou por culminar 

na possibilidade de transmissão do patrimônio para os herdeiros sem o obstáculo do senhor 

feudal. O direito de saisine, consequentemente, é reflexo desta ruptura com a antiga ordem.  

A partir de então, o direito das sucessões é qualificado como o modo pelo qual o 

ordenamento jurídico, em caso de morte de uma pessoa física, promove a regulação das 

situações jurídicas patrimoniais subsistentes ao falecimento do de cujus. É que importa a 

manutenção da circulação do patrimônio por ele deixado, numa espécie de exigência da 

sociedade capitalista, com intuito de minimizar os prejuízos econômico-sociais que se dariam 

caso fossem extintas todas as relações jurídicas patrimoniais em que o morto figurava em 

vida.  

 

1.2.2 Sucessão Hereditária no Direito Brasileiro 

 

O princípio da saisine foi introduzido no direito português pelo Alvará 9.11.1754; 

reafirmado pelo Assento 16.02.1786 35. O Código Civil português de 1867 36, já revogado, 

                                                           
34 Código Civil Alemão (BGB). Disponível em: < http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html>. Acesso em 27 de março de 2016. 
35 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Op. cit., p. 246. 
36 Código Civil Português de 1867. Disponível em: <http://www.fd.ulisboa.pt/wp-
content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf>. Acesso em 27 de março de 2016. 
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dizia, no Art. 2011: “A transmissão do domínio e posse da herança para os herdeiros, quer 

instituídos, quer legítimos, dá-se no momento da morte do autor dela”.  

No direito brasileiro, a mesma solução constou do Art. 1572, do Código Civil de 1919, 

que dispunha: “Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se desde logo, 

aos herdeiros legítimos e testamentários”. Luiz Felipe Silveira Difini, citando o voto de 

Orozimbo Nonato como relator no Recurso Extraordinário nº 10.387; afirma que o Art. 1.572 

do Código Civil de 1919 foi a expressão, em texto de lei, do famoso droit de saisine, que 

prevalece em nosso direito desde aquele alvará do século XVIII, com intuito de não se dar ao 

acervo hereditário a natureza de res derelicta ou res nullius, sujeita à dominação do primeiro 

ocupante. Afirma então que sua natureza jurídica é de ficção legal 37.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 38 – ao mesmo tempo em que traz o direito à 

propriedade como direito fundamental – inseriu importante disposição atinente ao direito 

sucessório: incluiu o direito à herança no rol de direitos fundamentais (Art. 5º, XXX, CF\88).  

Hoje, a doutrina majoritária aponta como justificação do direito à sucessão os mesmos 

princípios que justificam a propriedade privada: o direito à sucessão é “expressão mais 

enérgica e a extrema direta e lógica consequência” 39 do direito de propriedade individual. 

“Esse, seu fundamento racional” 40. 

Citando Washington de Barros Monteiro, Carlos Roberto Gonçalves assevera: 

“Propriedade que se extinga com a morte do respectivo titular e não se transmita a um 

sucessor, aduz o aludido mestre paulista, ‘não é propriedade, porém mero usufruto. [...] a 

propriedade não existiria se não fosse perpétua, e a perpetuidade do domínio descansa 

precisamente na sua transmissibilidade post mortem’” 41.  

De fato, sem herança incompleto seria, efetivamente, o direito à propriedade. Carlos 

Roberto Gonçalves entende que, enquanto houver influência do capitalismo sobre o modelo 

de estado, incontestável será o interesse da sociedade em conservar o direito hereditário como 

corolário do direito de propriedade. É que o Estado, ao assegurar ao individuo a possibilidade 

de transmitir seus bens a seus sucessores, está a estimular que este indivíduo produza cada vez 

mais riquezas, o que em último plano consistiria com um interesse social 42. Assim, ele aponta 

                                                           
37 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Op. cit., p. 247. 
38 Constituição Brasileira de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 27 de março de 
2016. 
39 GOMES, Orlando. Sucessões. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012, p. 3.  
40 Idem. 
41 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 8. 
42 Ibidem, p. 10.  
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que este foi o principal motivo da consolidação do direito de propriedade e de herança como 

direitos fundamentais na Constituição vigente 43. 

Ademais, tendo-se em mente que o direito à herança visa a garantir o direito de 

propriedade, em última análise, constata-se que o intuito da norma é garantir aos herdeiros um 

dos elementos fundamentais à manutenção da subsistência, em razão do princípio da 

solidariedade familiar – o que de certo modo, faz-se notar proximidades entre os institutos da 

sucessão hereditária e da usucapião quanto a suas ratio essendi imbricadas ao direito de 

propriedade. 

Nesse sentindo, assevera Maria Berenice Dias, citando Carlos Maximiliano: “A 

continuidade da vida implica logicamente continuidade no gozo dos bens necessários à 

existência e ao desenvolvimento do indivíduo. E a mesma cadeia ininterrupta que une as 

gerações constitui o nexo sucessório civil” 44.  

É que, numa sociedade capitalista, ao se garantir o direito de transmitir bens aos 

familiares, perpetua-se o estímulo ao trabalho, à economia e ao aperfeiçoamento destes. Disto 

decorre a ideia de que a transferência de patrimônio aos familiares – além de instigar a 

poupança, o trabalho e a economia – materializa a família, como elemento de proteção, 

coesão e continuidade de seus membros. É que a preocupação pelo futuro e pelo bem-estar da 

família é inerente e instintivo do ser humano. O ser humano, em geral, por afetividade, leva 

adiante o seu laborar, até que os seus entes queridos obtenham as mesmas condições de vida 

que ele tenha.  

Além disso, inclusive o Estado tem preocupação na proteção da entidade familiar, 

pois, com isso, se desencarrega da obrigação de prover aos seus cidadãos o rol de direitos que 

lhes são assegurados na Constituição: “Ora, se a própria família dispõe de meios para garantir 

o sustento de seus membros, o Estado se vê livre deste encargo. Aliás, não é por outro motivo 

que a família é considerada a base da sociedade, sendo-lhe assegurada proteção especial (Art. 

226, CF\88)” 45. 

Considerando o sentido de cuidado que o afeto desperta nas relações familiares, a lei 

consolidou o princípio da solidariedade e assistência no âmbito das relações familiares. Como 

aponta Maria Berenice Dias: “é consagrada a frase de Saint Exupéry: tú és responsável pelas 
                                                           
43 Também neste sentido: “Enquanto perdurar a organização do Estado capitalista, fundado no princípio da livre 
iniciativa, admitindo a apropriação privada dos bens de consumo e de produção, a herança subsistirá, como 
consequência natural e necessária. Neste regime econômico, a herança é o consectário lógico do conceito de 
propriedade privada”, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. VI, 17. ed., Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2009, p.7.  
44 DIAS, Maria Berenice Dias. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2. ed., 2011, p. 
25. 
45 Ibidem, p. 26. 
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coisas que cativa” 46. Desta forma, não é permitido que um familiar deixe o outro desassistido. 

Por isto, o Código Civil de 2002 estabeleceu o poder familiar dos pais com relação aos filhos 

menores (Art. 1630); reafirmou que aos familiares incumbe o dever de alimentar (Art. 1694), 

obrigação que também vale entre cônjuges (Art. 1566, inciso III) e entre companheiros (Art. 

1724); tudo isto em implicação do dever de mutua assistência. A solidariedade familiar 

consagrada é cominar às pessoas unidas por laços afetivos o dever de uns zelarem pelos 

outros. Ou seja, “mesmo depois da morte, ninguém pode deixar desprotegidas as pessoas para 

quem tinha obrigações de sustento e assistência” 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Idem. 
47 Idem. 
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2 A PROBLEMÁTICA NA INTERAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS 
 

2.1 A DEMORA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E A CONSOLIDAÇÃO DA 
POSSE DE FATO POR HERDEIRO SOBRE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO À LUZ 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 
 

Por ocasião do droit de saisine, adotado pelo Código Civil de 2002 – como pelo seu 

antecessor –, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários” 48 – se houver testamento, caso contrário, transmite-se a herança aos herdeiros 

legítimos. 

Assim, ocorrendo morte de uma pessoa natural, por não se admitir um patrimônio sem 

titular, o direito brasileiro impõe, por meio de ficção jurídica, a transmissão da herança, 

assegurando a continuidade na titularidade das relações jurídicas do falecido, por meio de 

transferência imediata da propriedade aos herdeiros.  

Quanto à herança, esta é o somatório de bens e dívidas, créditos e débitos, direitos e 

obrigações, as pretensões e ações de que era titular o morto, e as que contra ele foram 

propostas, desde que transmissíveis; compreendendo, portanto, o ativo e o passivo (CC, arts. 

1792 e 1997) 49. É, portanto, uma universalidade de direito, de acordo com a concepção do 

Art. 91, do Código Civil de 2002. Além disso, o Art. 80, inciso II; definiu que o direito à 

sucessão aberta é bem imóvel. 

A incidência, sobre a mesma coisa, de direitos de igual natureza configura, 

juridicamente, o que se conhece pela nomenclatura genérica de comunhão. Na hipótese de 

morte de alguém, transfere-se seu patrimônio a vários herdeiros, permanecendo ele indiviso 

até o momento da partilha. Todos os herdeiros, chamados a recolher a herança, passam a ser 

cotitulares de direitos e obrigações integrantes do universum jus. Constitui-se, pois, em uma 

comunhão hereditária  ou condomínio hereditário– de base legal, portanto. 

Assim, “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os 

herdeiros” 50 e “regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio” 51, por que não foram 

individualizadas as porções hereditárias. Logo, entre a abertura da sucessão e a partilha, o 

direito dos coerdeiros à herança será indivisível.  

                                                           
48 Redação do Art. 1784, do Código Civil Brasileiro de 2002.  
49 Neste sentido: “A herança é, na verdade, um somatório, em que se incluem os bens e ad dívidas, os créditos e 
os débitos, os direitos e as obrigações, as pretensões e as ações de que era titular o falecido, e as que contra ele 
foram propostas, desde que transmissíveis. Compreende, portanto, o ativo e o passivo”, cf. GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Op. cit., p. 14. 
50 Redação do Art. 1791, do Código Civil Brasileiro de 2002.  
51 Redação do Parágrafo Único, do Art. 1791, do Código Civil Brasileiro de 2002.   
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Isto ocorre, pois, por ficção legal, com a morte de alguém; a abertura da sua sucessão e 

a transmissão da sua herança, aos seus herdeiros; ocorrem numa só ocasião. O Código Civil 

dispôs duas ideias: “(a) a da devolução unitária da herança aos herdeiros; e (b) a noção de 

indivisibilidade do monte hereditário, no momento da abertura da sucessão, até a partilha 

final” 52.  

Com isso, até a partilha, nenhum dos herdeiros é detentor da propriedade ou a posse 

exclusiva sobre certo e determinado bem do acervo hereditário. Só com a divisão que ela 

possibilita é que há individualização dos bens que cabem a cada um. Julgada a partilha, “fica 

o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão” 53 - o que também 

acontecia sobre vigência do Código Civil de 1916. 

Sobre isto, afirma Carlos Roberto Gonçalves:  

 
É a data da abertura da sucessão que determina a devolução da herança, que 
produz o seu efeito translativo. Deferindo-se como ‘um todo unitário’ a 
transmissão dos direitos do de cujus se opera de plano. É nesse momento que 
nasce a indivisão, no caso de pluralidade de herdeiros. E quando ocorre a 
divisão, com seu efeito declarativo (na partilha), é a esta data que 
remontarão os direitos privativos dos herdeiros sobre os bens 
correspondentes a suas cotas respectivas. 54  
 

Consequentemente, cada um dos herdeiros tem os mesmos direitos e deveres em 

relação ao todo, não cabendo a nenhum deles direitos e deveres sobre um ou mais bens 

específicos da herança. 

A previsão normativa tem sua razão de ser: dessa forma, busca-se, de imediato, evitar 

conflito pela posse e propriedade de bens do acervo hereditário55 pelos herdeiros; bem como a 

assegurar que, de posse ou propriedade individualizada destes bens, os herdeiros não 

esfacelem o acervo hereditário, o que comprometeria a integridade da herança, por 

conseguinte, a quitação de dívidas e cumprimento de obrigações deixadas pelo morto. 

Aponta Orlando Gomes que por sua natureza a comunhão hereditária “é circunstancial 

e transitória” 56 e inevitável, pois, “a menos que o autor da herança tenha dividido os seus 

bens, em testamento, indicando os que devem compor o quinhão de cada herdeiro, não é 

possível saber-se, com a abertura da sucessão, a parte concreta de cada qual. [...] A comunhão 

                                                           
52 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 32. 
53 Art. 2023, do Código Civil de 2002. 
54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 33.  
55 Como acervo hereditário, aqui se entende como aquele constituindo tão somente a massa de bens deixados 
pelo de cujus.   
56 GOMES, Orlando. Op. cit.,p. 325. No mesmo sentido: “A lei tem essa comunhão como transitória, e breve; 
por isso mesmo, impôs prazos para a abertura e para o encerramento do inventário”, cf. MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo LX. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1969, p. 224.  
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hereditária é naturalmente provisória, permanecendo enquanto se processem os atos que 

possibilitam a partilha” 57. 

Contudo, nem sempre é assim. Ocorre que, é sabido que o processo de inventário no 

Brasil toma contornos burocráticos, e que nem sempre entram os herdeiros em consenso para 

solucionar as pendências inventariais, com o intuito de lhe dar prosseguimento. Por conta 

disto, a maioria dos processos de inventário demora longos anos até ser solucionada. 

A interpretação 58 de dados dos Anuários de Produtividade das Serventias do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro 59 revela que, em 2013, as oito varas especializadas em matéria 

de órfãos e sucessões 60, da comarca da capital, reuniam um acervo total de 40.310 processos 

pendentes 61.  

Ao final de 2015 62, o acervo total de processos pendentes destas varas era de 37.842, 

sendo que, entre 2014 63 e 2015, foram recebidos novos 10.227 processos. Portanto, 

permaneceram pendentes de solução 27.615 processos, desde 2013. Isto quer dizer que, 

aproximadamente, 68,5% dos processos destas varas não foram solucionados em quase três 

anos. Se incluirmos neste cálculo os novos processos, esse percentual sobe para 93,88%, 

aproximadamente.  

Logo, este panorama contribui para desestimular os herdeiros, fazendo com que o 

processo de inventário fique sem andamento - quando não é, inclusive, arquivado. Então, 

situações de fato sobre bens imóveis do acervo hereditário acabam se consolidando no tempo: 

é possível que haja abandono dos bens, até exercício de posse e propriedade precárias ou 

plenas. De toda forma, em geral, tanto o pleno exercício de posse e propriedade dos bens 

imóveis pelos herdeiros é dificultado, tendo em vista que ficam limitados ao uso, gozo e 

disposição, por ainda estar correndo o processo de inventário. 

Ou seja, mesmo que, de fato, os herdeiros partilhem os imóveis do acervo hereditário - 

ou mesmo que um deles se apodere de único imóvel existente ao acervo, sem que se oponham 

                                                           
57 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 325. 
58 Conforme Glossário de Termos Estatísticos da 1ª Instância, Versão 3.0.0, do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Disponível em: < http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1686004/glossario_termos_estatisticos-
pjerj.pdf>. Acesso em 27 de março de 2016. 
59 Disponível em: “http://www.tjrj.jus.br/web/guest/produtividade_pjrj”. Acesso em 27 de março de 2016. 
60 De acordo com o Art. 87 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro: 
“Compete aos juízes de direito, especialmente em matéria de órfãos, sucessões e provedoria: I - processar e 
julgar: a) os inventários, arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes ou deles decorrentes”. Disponível em: 
<http://www.tj.rj.gov.br/consultas/codrj_regimento_tjrj/codjerj_novo.pdf>. Acesso em 27 de março de 2016. 
61 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1621469/prod-serv-2013.pdf>. Acesso em 27 de 
março de 2016. 
62 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2358947/produtividade-serventias-ano-2015.pdf>. 
Acesso em 27 de março de 2016. 
63 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2499547/prod-serv-2014.pdf>. Acesso em 27 de 
março de 2016. 



28 
 

os demais –, exercendo posse e propriedade exclusiva sobre eles; em uma primeira análise, 

estes bens continuariam a fazer parte da herança, do todo unitário e indivisível e não 

integrariam ao patrimônio daqueles que exercem posse direta e exclusiva.  

Mas, e se essa indefinição do processo de inventário perdurasse tempo suficiente, sem 

que nenhum dos herdeiros tenha agido no sentido de dar-lhe andamento, ou praticar as 

medidas cabíveis de proteção aos bens do acervo hereditário de posse dos demais herdeiros? 

Ou seja, o que acontece se essa demora na resolução do processo de inventário se tornar 

definitiva? A posse exclusiva de herdeiro sobre determinado bem imóvel, como se dono único 

fosse, pelo tempo exigido em lei para consolidação de usucapião; não lhe poderia aproveitar, 

em detrimento dos demais possuidores? 

A princípio, pelas supracitadas normas de direito das sucessões no Código Civil de 

2002, bem como das normas deste código que regem o condomínio; não seria possível 

caracterização desta posse como ad usucapionem64. Ocorre que, por força do princípio da 

saisine, todos são proprietários e possuidores (diretos ou indiretos) dos bens do acervo 

hereditário, exercendo, portanto, composse sobre a herança indivisa. Resultaria em dizer o 

contrassenso: o individuo pretende se apoderar de algo que já é seu, mesmo que não 

exclusivamente. 

Maria Berenice Dias alerta sobre isto:  

 
A transmissão é instantânea e abrange o domínio e a posse da herança (CC 
1784). Mas, a posse transmitida ao herdeiro não é a mesma posse do direito 
das coisas (CC 1196). Como alerta Pontes de Miranda, é impossível, sem 
graves erros, tomar-se uma por outra. A posse do herdeiro é fundada em 
título e não no fato do exercício da posse, por isso rigorosamente não merece 
ser chamada de posse. Os herdeiros, todos eles, recebem a propriedade e a 
posse de direitos e não a posse fática dos bens. A posse que passa aos 
herdeiros, automaticamente, não é a título provisório, é posse própria, 
definitiva, que pode ser imediata ou apenas mediata. A posse direta é 
adquirida quando da partilha. 65 

 

2.2 O DIREITO À PARTILHA E A USUCAPIÃO 

 

Sob outra perspectiva, Orlando Gomes aduz que o herdeiro tem direito a exigir a 

partilha da herança, não podendo renunciá-lo, nem seu exercício ser proibido em testamento 

pelo autor da herança 66.  

                                                           
64 Posse passível de ser defendida pela usucapião, ou seja, que cumpre os requisitos para sua alegação. 
65DIAS, Maria Berenice. Op. cit.,p. 105.  
66 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 326. 
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Ele ainda assemelha o direito à partilha ao direito do condômino de promover a 

extinção do condomínio (Art. 1.320 e seguintes, CC\2002) 67, afirmando que aquele tem 

natureza, os caracteres e estruturas iguais a este 68: “é um direito potestativo” 69, que pode ser 

compreendido como espécie de direito em que à faculdade de agir do titular não corresponde 

dever jurídico a ser desempenhado por outrem – como ocorre com os direitos subjetivos.  

Diferentemente dos direitos subjetivos, os direitos potestativos não se submetem à 

prescrição: eles se submetem à decadência. A decadência possui a mesma essência da 

prescrição: ela é um fato jurídico em sentido amplo que decorre do comportamento inercial do 

titular do direito em exercê-lo, durante transcurso de tempo. Contudo, diferente da prescrição, 

a decadência resulta no perecimento do direito potestativo. Neste sentido, aduz Sérvio Túlio 

Santos Vieira: 

 
A conduta inercial não se traduz em fenômeno natural. O ‘não atuar’, ainda 
que omissivo, se traduz em comportamento humano. Trata-se de inação. Não 
advindo da força da natureza, a decadência não pode ser emoldurada como 
fato jurídico stricto sensu. Mais adequado enquadrá-la como fato jurídico 
lato sensu, na mesma direção da prescrição, uma vez que se cogita de ato 
lícito decorrente da vontade do titular do direito de se manter inerte enquanto 
flui o tempo para seu exercício. 70  

 
Os direitos potestativos podem ser considerados em não decadenciais e decadenciais. 

Os primeiros são aqueles que podem ser exercidos a qualquer tempo, pois, não há incidência 

de decadência sobre eles. Já os que não podem ser exercidos a qualquer tempo são chamados 

de decadenciais e devem ser exercidos dentro do prazo fixado em lei 71.  

O Código Civil de 1916 previa:  

 
Art. 1.772. O herdeiro pode requerer a partilha, embora lhe seja defeso pelo 
testador. 
§ 1º Podem-na requerer também os cessionários e credores do herdeiro. 
§ 2º Não obsta à partilha o estar um ou mais herdeiros na posse de certos 
bens do espólio, salvo se da morte do proprietário houverem decorrido trinta 
anos. 

                                                           
67 “Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão 
de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”, cf. redação do Art. 1.320 do Código Civil de 2002. 
68 Cumpre ressaltar que Pontes de Miranda interpretava a partilha como sendo uma “operação processual pela 
qual a herança passa do estado de comunhão pro indiviso, estabelecido pela morte e pela transmissão por força 
de lei, ao estado de quotas completamente separadas [...], a partilha é ação executiva, latu sensu, ação que 
discrimina quinhões [...]”, cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., p. 224. 
69 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 326. 
70 VIEIRA, Sérvio Túlio Santos. Op. cit., p. 93. 
71 Essa diferenciação ocorre, pois, os direitos potestativos não decadenciais, em razão de expressarem uma 
faculdade de agir evidente e absoluta, não havendo motivo para fixação de prazo para seu perecimento. Já nos 
direitos potestativos decadenciais, há uma expressão de faculdade de relativa, sendo razoável a fixação de prazo 
para o seu titular assumir um comportamento positivo.  
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Vislumbra-se, portanto, que o legislador teria instituído, em 1916, o direito à partilha 

sendo como um direito potestativo sujeito à decadência, pois, caso passassem trinta anos da 

morte do autor da herança, permanecendo herdeiros de posse de certos bens do acervo 

hereditário, restaria caracterizada o perecimento do direito.  

Isto tinha sua razão de ser: pelo princípio da segurança jurídica, as relações jurídicas 

patrimoniais não poderiam ficar estáticas no tempo, sem vislumbrar solução. Ou seja, aqui, 

não se tomava o direito à herança como absoluto em si mesmo. Portanto, protegia-se o direito 

à posse daqueles bens sobre manejo exclusivo de herdeiros, não podendo ela ser obstaculizada 

pelo processo de inventário não findo. Assim, ao prever prazo para a partilha nestas 

condições, encorajava-se aos herdeiros dar prosseguimento ao processo de inventário, sob 

pena de perderem por decadência seus direitos. 

Ademais, nesta situação é de se depreender que não só se reconhecia a decadência do 

direito potestativo à partilha. Pela interpretação sistemática do Código Civil de 1916, pode se 

depreender que, ao mesmo tempo em que decaía72 o direito à partilha, era reconhecida a 

possibilidade de ocorrência da prescrição aquisitiva em favor dos herdeiros que exerciam 

exclusivamente a posse sobre determinados bens, durante o tempo previsto, uma vez que o 

Art. 550, do mesmo código, previa o mesmo lapso temporal para caracterizar a usucapião 

extraordinária:  

 
Art. 550. Aquele que, por trinta anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de 
título de 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 inscrição no 
registro de imóveis. 

 
Posteriormente, com a Lei nº 2.437\55 73, a redação dos mencionados artigos, do 

Código Civil de 1916, foi alterada no sentido de estabelecer o prazo vinte anos como óbice à 

partilha74 e prazo para caracterização da usucapião 75, nestas situações. 

                                                           
72 Sobre isto importante frisar que Pontes de Miranda, por reconhecer a partilha natureza de operação processual, 
indica que a natureza do prazo apontado é uma prescrição da pretensão à partilha: “A partilha pode ser requerida 
sem limite temporal; [...]. Se todos estão na posse, ou se nenhum deles tem posse, há, ali, o estado de comunhão, 
e, aqui, a falta de qualquer elemento protectivo, possessório, a favor de qualquer herdeiro. Não se pode pensar 
então, em preclusão, nem em prescrição, da pretensão à partilha. Cf. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 4 
de novembro de 1947 (R.F., 118,99)”, cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., p. 241. De fato, 
este entendimento era o que vigorava naquela época, conforme se depreende do próprio julgado em comento. 
73 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l2437.htm>. Acesso em 27 de março 
de 2016. 
74 “Art. 1772. § 2º Não obsta à partilha o estar um ou mais herdeiros na posse de certos bens do espólio, salvo se 
da morte do proprietário houver decorrido vinte anos”, cf. Código Civil de 1916 com redação dada pela Lei 
2.437\55. 
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Contudo, o Código Civil de 2002 não seguiu seu antecessor, e deixou em aberto o 

entendimento sobre o direito à partilha. Desta forma, a simples leitura do seu Art. 2.013; 

induz a conclusão de que o direito à partilha é tomado, agora, como direito potestativo não 

decadencial: “Art. 2.013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o 

proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores” 76. Assim, pode-se deduzir 

que o direito à herança é absoluto. 

Portanto, não é possível, induzir que há autorização legislativa no sentido de 

reconhecer a possibilidade de ocorrência da usucapião em favor de herdeiro que tenha 

permanecido de posse exclusiva de um ou mais bens do acervo hereditário, em detrimento dos 

demais, durante lapso temporal hábil para sua caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
75 “Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-
lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz 
que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis”, cf. 
Código Civil de 1916 com redação dada pela Lei 2.437\55. 
76 Conforme Código Civil de 2002. 
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3 O DIREITO DE PROPRIEDADE PRIVADA E SUA FUNÇÃO SOCIA L À LUZ 

DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

3.1 O ENFRAQUECIMENTO DO ABSOLUTISMO DOS DIREITOS E A NOÇÃO DE 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE PRIVADA 

 

Por muito tempo a noção de propriedade foi considerada como direito decorrente da 

relação de assenhoreamento estabelecida entre uma pessoa e determinada coisa, assegurando 

àquela os poderes erga omnes de usar, gozar, fruir e reivindicar desta em face de terceiros, de 

maneira irrestrita 77.  

Thiago Colnago Cabral aponta que foi a partir da Revolução Francesa que se 

disseminaram completamente os ideais liberais, resultando no auge do processo de 

fortalecimento da noção de propriedade irrestrita, “sobretudo por ser este signo distintivo 

entre burguesia rica, que alvorecia no poder, e a nobreza decapitada, tanto que o Código 

Napoleônico de 1804 considerava o domínio como direito de gozar e de dispor das coisas da 

maneira mais absoluta” 78. Dessa forma, “o ordenamento liberal havia criado um liame de 

soberania entre o proprietário e os seus bens, de modo que este exercia seu poder de 

disposição sobre os mesmos de forma absoluta. O seu patrimônio não estava vinculado a uma 

aplicação específica, pois a autonomia e a liberdade em sua destinação eram plenas” 79.  

Como já se mencionou aqui, a ordem liberal, firmada neste período, introduziu como 

pressupostos a liberdade e igualdade plena entre os homens 80. Estes foram responsáveis 

diretamente pela fixação da definição de propriedade como direito absoluto, pois, a faculdade 

                                                           
77 “A propriedade privada é tida como a relação de dominação, de assenhoreamento, estabelecida por parte de 
determinada pessoa, relativamente a certa coisa passível de apropriação, outorgando-lhe prerrogativas, 
oponíveis, erga omnes, de uso, de gozo, de fruição e reivindicação”, cf. CABRAL, Thiago Colnago. Op. cit, p. 
36. 
78Ibidem, p. 33.  
79 ARAÚJO, Fabio Caldas de. Op. Cit., p. 14. 
80 “A concepção individual\liberalista passava necessariamente pelo reconhecimento dos direitos individuais 
absolutos, cujos limites erigiam-se impenetráveis até – principalmente – para o novo Estado que surgia. O 
Código de Napoleão consubstancia talvez o mais contundente exemplo do grau a que foi elevado o 
individualismo absolutista do direito: a extrema rigidez das normas legais e a aplicação mecânica do direito ali 
preconizadas demonstram claramente a impossibilidade de utilização de quaisquer outros critérios para fins de 
aplicação da norma à hipóteses possíveis encontram-se desde já previstas legalmente , tornando-se despiciendas 
quaisquer considerações ou reflexões”, cf. FARIA, Dárcio Augusto Chaves. A Função Social como Princípio 
Legitimador da Propriedade. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabela Franco; NASCIMENTO 
FILHO, Firly (Org.). Os princípios da Constituição de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2006, p. 
573. 
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de assenhoreamento das coisas, para dispor delas, irrestritamente, era vista como o próprio 

reflexo do “homem livre” 81: 

 
Cunhou-se, então, noção ilimitada da propriedade enquanto reflexo 
patrimonial da personalidade, que culminou por conferir ao domínio 
prevalência em detrimento de inúmeros outros direitos, ante a forte 
influencia da concepção econômica liberal. Constituiu-se, outrossim, 
reflexão no sentido de que a propriedade assumiria foro absoluto, de modo a 
ser inadmissível qualquer restrição aos poderes e prerrogativas inerentes ao 
domínio. 82  
 

Isto revela o reconhecimento da propriedade como direito humano que se prendia tão 

somente à sua função de proteção pessoal do titular: a propriedade privada tinha 

exclusivamente uma função individual que consistia apenas na garantia da autonomia privada 

do seu detentor, culminando no desenvolvimento de sua personalidade.  

No mesmo diapasão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald aduzem que no 

Século XIX, a propriedade e a personalidade eram consideradas direitos absolutos, sendo 

aquela tutelada apenas porque sem ela não haveria desenvolvimento da personalidade do 

homem: “Para ser, é preciso ter” 83. 

Ocorre que, por conta do liberalismo radical da época, marcado pela ausência de 

intervenção estatal 84; instaurou-se uma profunda crise social e financeira na Europa: “Na 

verdade a declaração de igualdade entre os homens, princípio basilar da Revolução Francesa, 

converteu-se, no século seguinte, em fonte de desigualdades, acarretando sérios problemas 

conjunturais” 85.     

Isto ocorreu, pois, “a paridade formal estabelecida a priori era falsa, uma vez que se 

encontrava em absoluta dissonância com a realidade social” 86.  A igualdade formal, fruto do 

Estado Liberal, só culminou num agravamento da concentração de renda, uma vez que 

                                                           
81 “Para os iluministas a plenitude da pessoa dava-se com o domínio sobre as coisas, com o ser proprietário. A 
liberdade dos modernos, ao contrário dos antigos, é concebida como não impedimento. Livre é quem pode deter, 
gozar e dispor de sua propriedade, sem impedimentos”, cf. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do 
Direito Civil. Disponível em: <http://direitofmc.xpg.uol.com.br/TGDC/texto01.pdf>. Acesso em 27 de março de 
2016. Dárcio Augusto também indica, com base nas concepções liberais de Locke, para quem “a apropriação 
somente se legitimava em razão do trabalho – e, este, por ser inerente à pessoa, tornava a propriedade uma 
manifestação da personalidade do indíviduo”, cf. FARIA, Dárcio Augusto Chaves. Op. cit., p. 573.  
82 CABRAL, Thiago Colnago.Op. cit., p. 33. 
83 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 179. 
84 Como anotam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “Na fase inicial de consolidação do sistema 
econômico, acreditava-se que a exclusão de controle por parte do ordenamento propiciaria a geração de riqueza 
individual e culminaria por beneficiar indiretamente a toda a sociedade”, o que não ocorreu, cf. FARIAS, 
Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 197 e 198. 
85 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Op. cit., p. 9. 
86 Ibidem, p. 11. 
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proporcionou maior enriquecimento daqueles que já possuíam bens87. É que a lei não tratava 

os desiguais nas medidas de suas desigualdades. Sua aplicação e intepretação perpetrava 

verdadeira injustiça:  

 
Sem a igualdade material também não existia liberdade, pois os menos 
afortunados estavam presos ao seu estamento social, sem chances de 
desenvolvimento. [...] Realmente o direito de propriedade não era enfocado 
com vistas a permitir a distribuição e apropriação por parte de todos os 
cidadãos, garantindo-se a igualdade formal e material, bem como 
assegurando os meios de acesso a sua aquisição. 88   

 
Em seguida, houve um agravamento desta situação por ocasião das Revoluções 

Industriais e das Grandes Guerras Mundiais. As transformações sociais e econômicas, pelas 

quais a Europa passou, resultaram num enfraquecimento do abstencionismo estatal: “O 

Estado é obrigatoriamente chamado a suprir as necessidades antes inexistentes. [...]” 89. De 

fato, pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial deixou nos como legado o 

enfraquecimento da tendência de considerar que os direitos como absolutos em si mesmos. 

Passou-se a enxerga-los com aplicação limitada a não causar danos a terceiros 90.  

Além disso, o estabelecimento do renovado humanismo em escala mundial, elencando 

a dignidade da pessoa humana como valor fundamental dos ordenamentos jurídicos do pós-

guerra, fez com que se reconhecessem aos Estados Nacionais a responsabilidade pela 

execução de prestações positivas no intuito de promover a real igualdade entre todos seus 

cidadãos; ou seja, visando a propiciar cada um deles as condições ideais para 

desenvolvimento de todas suas faculdades humanas, da melhor maneira possível. 

                                                           
87 “[...] as noções de igualdade substancial e solidariedade restaram negligenciadas pela burguesia ao desenhar o 
Código Civil de 1804”, cf. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 197. No mesmo 
sentido: “Ao Estado coube apenas estabelecer as regras do jogo das liberdades privadas, no plano 
infraconstitucional, de sujeitos de direitos formalmente iguais, abstraídos de suas desigualdades reais. 
Consumou-se o darwinismo jurídico, com hegemonia dos economicamente mais fortes, sem qualquer espaço 
para justiça social”, cf. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Op. cit., p. 201-202. 
88 ARAÚJO, Fábio Caldas de. Op. cit., p. 11. 
89 Ibidem, p. 12.  
90 Como resposta à inviabilidade de manutenção da concepção de direitos individuais absolutos, a doutrina do 
abuso de direito surgiu, num estágio antecedente à função social: “pode-se sintetizar o conceito do abuso do 
direito ponto em relação sua significação essencial nos termos seguintes: quando o titular de uma prerrogativa 
jurídica, de um direito subjetivo, atua de modo tal que sua conduta se subsumi a norma legal que lhe concebe a 
faculdade, mas resulta contraria a boa-fé, à moral, aos bons costumes, aos fins sociais e econômicos em virtude 
dos quais foi outorgada a prerrogativa, ou, ainda quando atua com culpa ou dolo, sem utilidade para si e 
causando danos a terceiro, o ato é abusivo e, portanto, carecedor de eficácia, acarretando para o agente a 
responsabilidade pelos danos causados. Em síntese, constituem elementos do abuso de direito: a) o exercício de 
um direito dentro dos limites e condições objetivamente impostos pela norma e b) a produção de um dano”, cf. 
FARIA, Dárcio Augusto Chaves. Op. cit., p.574. 
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Portanto, a partir desta mudança paradigmática, vislumbrou-se o estabelecimento de 

um modelo de Estado com forte viés garantista de direitos fundamentais e – por isso – 

intervencionista, o que requereu a relativização das liberdades individuais que eram tidas 

como absolutas outrora: “As feridas produzidas na humanidade ao longo do século passado 

repercutiram nas Constituições forjadas nos últimos 50 anos” 91.  

Este crescente processo mundial intervencionista foi cunhado de publicização, 

compreendido como processo de progressiva intervenção estatal, “especialmente em âmbito 

legislativo, característica do Estado Social do Século XX. Tem-se a redução do espaço de 

autonomia privada, para garantia da tutela jurídica dos mais fracos” 92. Essa ação dirigista do 

pós-guerra fez muitas matérias infraconstitucionais serem subtraídas do legislador ordinário, 

ocasionando, de outro lado, em constitucionalização de parte do direito civil: “No Estado 

social (welfare state) todos os temas sociais juridicamente relevantes foram 

constitucionalizados. O Estado social caracteriza-se exatamente por controlar e intervir em 

setores da vida privada, antes interditados à ação pública pelas constituições liberais” 93. 

Este fenômeno acabou por também influenciar a Constituição Brasileira de 1988, 

como passível de se inferir já de seu preâmbulo – em que se põe o Estado Brasileiro a 

assegurar o bem-estar da nação por meio de seus direitos individuais e sociais -, da colocação 

da dignidade da pessoa humana como pilar e dos objetivos fundamentais do Estado em 

construir uma sociedade mais livre, justa e cada vez menos desigual: “a ideologia do social, 

traduzida em valores de justiça social ou distributiva, passou a dominar o cenário 

constitucional do século XX” 94. 

Logo, tudo isto culminou na instauração de uma nova roupagem às relações privadas, 

principalmente às de cunho patrimonial, de modo que aos direitos não fossem atribuídos tão 

somete uma função individual, buscando-se também suas funções sociais – ou lhes 

retomando95. Consolidou-se, assim, o entendimento de que o exercício de direitos subjetivos 

                                                           
91 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 198. 
92 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Op. cit., p. 199. 
93 Ibidem, p. 200. 
94 Ibidem, p. 203. 
95 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apontam que é pleonástico falar em função social do direito: 
“É até mesmo redundante indagar acerca de uma função social do direito, pois pela própria natureza das coisas 
qualquer direito subjetivo deveria ser direcionado ao princípio da justiça e bem-estar social. Porém, o 
individualismo exacerbado dos dois últimos séculos deturpou de forma tão intensa o sentido do que é direito 
subjetivo, que foi necessária inserção do princípio da função social nos ordenamentos contemporâneos para 
resgate de um valor deliberadamente camuflado pela ideologia então dominante”, cf. FARIAS, Cristiano Chaves 
de; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 199. 
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apenas se legitima quando preenchido por uma valoração socialmente útil96. Ou seja, de 

alguma forma o exercício do direito deve estar atrelado aos objetivos maiores do nosso 

ordenamento jurídico.  

Sob esse panorama, a concepção absoluta da propriedade privada passou a ceder 

espaço à perspectiva mais coletiva, reconhecendo-se que o domínio deve atender, além dos 

interesses do seu titular – ou seja, sua função individual -, às necessidades sociais: 

 
A determinação de que os bens devam ser utilizados em conformidade com 
o bem da comunidade marca uma distribuição equitativa no seio social, uma 
forma de propiciar oportunidades para o desenvolvimento de todos. Ao 
mesmo tempo em que se garante a igualdade material, abre-se espaço para a 
liberdade real, pois o individuo pode, efetivamente, decidir seu destino na 
comunidade onde vive. 97 

 
A isto se chamou de função social da propriedade, princípio que foi elencado como 

direito fundamental da nossa nação – ao lado do próprio direito de propriedade –, na 

Constituição Brasileira de 1988; responsável por exalar a nova finalidade com a qual deve ser 

operado todo o instituto da propriedade privada – desde seus modos de aquisição até sua 

perda: “bombardeado de todos os ângulos, o absolutismo do direito de propriedade cede lugar 

a uma nova concepção. A ordem jurídica reconhece que os bens não são dados ao homem 

para que levem a sua fruição até o ponto em que seu exercício atente contra o bem comum” 98. 

Assim, “não se compraz com as ideias dominantes neste começo de milênio, que o dominus 

tenha o poder de utilização e gozo da sua coisa, numa tal extensão que chegue a sacrificar o 

direito alheio, ou, mais precisamente, o bem-estar da coletividade” 99. 

Ademais, visando garantir este bem-estar da coletividade, na Constituição Brasileira 

de 1988, reputou-se a função social da propriedade como princípio informador da ordem 

econômica do país, a fim de assegurar a todos existência digna, conforme ditames de justiça 

social:  

 
Com efeito, há algum tempo, o ordenamento vincula à propriedade privada, 
à margem da atribuição de satisfazer os interesses individuais do 
proprietário, o encargo de atender aos anseios da coletividade, anseios estes 
de desenvolvimento e de dignidade humana, núcleo essencial dos direitos 

                                                           
96 “Em uma sociedade solidária, todo e qualquer direito subjetivo é funcionalizado para o atendimento de 
objetivos maiores do ordenamento. (...), o sistema apenas legitima a satisfação de interesses particulares à 
medida que o seu exercício seja preenchido por uma valoração útil”, cf. FARIAS, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 200. 
97 ARAÚJO, Fábio Caldas. Op. cit., p. 15. 
98 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 4. 18. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2004, p. 71.  
99. Ibidem, p. 72. 
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humanos ao lado do direito à vida e fundamento e objetivo fundamental da 
República, nos termos do Art. 1º, 3º e 170 da CF\88. 100 

 

3.2 FUNÇÃO SOCIAL: ELEMENTO DE LEGITIMAÇÃO E DE COMPOSIÇÃO DO 

DOMÍNIO 

 

Fabio Caldas de Araújo aponta que o atual Código Civil “ainda se ressente do 

individualismo, fruto de uma doutrina liberal construída sobre o falso axioma da igualdade 

formal e da liberdade plena de uso, gozo e disposição do direito de propriedade” 101. Contudo, 

esse ranço histórico não deve mais prevalecer, tendo em vista o novo tratamento preceituado 

ao âmbito das relações privadas pela Constituição Brasileira de 1988, conforme já apontado.  

Neste sentido, importante salientar que a função social em nenhum momento é tomada 

pelo ordenamento jurídico brasileiro como fonte de aniquilamento da função individual da 

propriedade. Apesar de parecer contraditório que a propriedade privada e sua função social 

figurem no rol de direitos fundamentais da Carta Magna brasileira de 1988102, isto ocorre 

porque o poder constituinte originário buscou “uma solução de compromisso, houve uma 

acomodação do conflito” 103 entre os embates ideológicos do liberalismo e do igualitarismo, 

que influenciavam a sua Assembleia Constituinte. Na verdade, as funções individual e social 

do direito de propriedade são duas faces da mesma moeda 104.  

Ou seja, a propriedade atenderá sua função social quando sua utilização – ou não – 

implementar os interesses de desenvolvimento da coletividade, de alguma forma, buscando o 

bem-estar comum. Por decorrência, isto significa que sua utilização resguardará, em último 

plano, a dignidade humana do maior número de pessoas que componham aquela sociedade, 
                                                           
100 CABRAL, Thiago Colnago. Op. cit., p. 57. 
101 ARAÚJO, Fabio Caldas. Op. cit., p. 7. De mesma opinião: “Enquanto o Estado e a sociedade mudaram, 
alterando substancialmente a Constituição, os códigos civis continuaram ideologicamente ancorados no Estado 
liberal, persistindo na hegemonia ultrapassada dos valores patrimoniais e do individualismo jurídico”, cf. LÔBO, 
Paulo Luiz Netto. Op. cit., p. 203. 
102 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Op. cit., p. 211. 
103 Idem. 
104 Neste trabalho, opta-se pela filiação à corrente doutrinária que demonstra compatibilidade entre o direito 
subjetivo de propriedade e a sua função social, conforme vertente apresentada por Eros Roberto Grau: “a 
compatibilização entre direito subjetivo e função é desenvolvida a partir de análise da evolução da realidade 
jurídica, do liberalismo até os nossos dias. Desde esse ponto de vista, há a integração da função social aos 
modernos conceitos de propriedade, que se consuma na conciliação do individual e do social. Daí uma alteração 
na própria estrutura da propriedade (...). Por isso que, tendo em vista sua integração como elemento inerente às 
estruturas dos direitos de propriedade (v. Anna de Vita, La proprietà nell’esperienza giuridica contemporânea, 
Milão, Giuffrè, 1969, p.195), a introdução do conceito de função social do sistema que reconhece e garante a 
propriedade implica a superação da contraposição entre público e privado – isto é, a evolução da propriedade em 
sentido social implica uma verdadeira metamorfose qualitativa do direito (...)”, cf. GRAU, Roberto Eros Grau. A 
ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 243-244. 
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estejam elas direta ou indiretamente vinculadas a propriedade em questão. Neste sentido, 

afirmam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “O bem comum é justamente o 

interesse social em que a propriedade seja solidária e conformadora das garantias 

fundamentais” 105.  

Logo, a propriedade privada que sirva de moradia digna para seu titular e sua família, 

ou que ainda lhes provenha sustento, por algum meio de exploração econômica, estará 

diretamente atrelada à sua função individual, mas, também estará cumprindo sua função 

social, uma vez que estará garantindo a vida digna daqueles e\ou servindo de fomento à 

economia local e nacional. Da mesma forma pensa Thiago Colnago Cabral:  

 
[...] a função social da propriedade consiste, justamente, no instrumento 
adotado pelos ordenamentos contemporâneos para, considerando a formação 
histórica da definição do domínio [...] reconhecer que a propriedade, 
enquanto instituto jurídico de nível constitucional, presta-se, de um lado, ao 
resguardo dos interesses do titular do domínio, mas, de outra banda, 
representa medida destinada a salvaguarda do interesse coletivo de difusão 
da dignidade da pessoa humana [...]. 106 

 
Isto ocorre porque se superou o entendimento de que a função social seria elemento 

meramente limitador das prerrogativas do titular do domínio: ela não tem mais apenas feições 

repressivas ou negativas: “contemporaneamente, a mesma é vista como critério de imposição 

ao proprietário do encargo de adoção de medidas adequadas e razoáveis sob o aspecto da 

coletividade. [...] Logo, diversamente do que defendem alguns, a regra da função social da 

propriedade não se confunde com meras limitações [...] impostas às prerrogativas do 

domínio”. 107 

Assim, a função social da propriedade privada também assume papel de elemento de 

imposição de obrigações positivas ao proprietário no sentindo de atendimento dos interesses 

da coletividade108, confirmando que o conteúdo atual da função social da propriedade tem 

também um viés promocional de garantia dos valores sobre os quais se funda o nosso 

ordenamento jurídico – não sendo tão somente negativa.  

Porém, a função social da propriedade no nosso ordenamento não se limita a isto: “o 

princípio da função social da propriedade privada assume a forma condicionante de 

                                                           
105 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 205. 
106 CABRAL, Thiago Colnago. Op. cit., p. 48. 
107 Ibidem, p. 49-50. 
108 “A função social é incompatível com a noção de direito absoluto, oponível a todos, em que se admite apenas a 
limitação externa, negativa. A função social importa limitação interna, positiva, condicionando o exercício e o 
próprio direito. Lícito é o interesse individual quando realiza, igualmente, o interesse social. O exercício do 
direito individual da propriedade deve ser feito no sentido da utilidade, não somente para si, mas para todos”, cf. 
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Op. cit., p. 212. 
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legitimação das prerrogativas inerentes ao domínio, a qual passa a integrar, em definitivo, [...] 

servindo de parâmetro não apenas ao exercício dos poderes dominiais, mas, também, à 

regência normativa e judicial do tema”. 109 

Neste sentido, a função social assume papel de elemento de composição da definição 

de propriedade privada110, uma vez que passa a se considerar abusiva a invocação de qualquer 

prerrogativa inerente ao domínio que esteja dissociada do interesse coletivo que o uso da 

propriedade privada deve dispor: 

 
[...] violadas as exigências do interesse da coletividade e da dignidade da 
pessoa humana por parte do titular do domínio, especificamente quanto à 
forma de exercê-lo, passará seu direito subjetivo à propriedade privada a 
estar carente de legitimidade, o que autoriza a implementação de inúmeras 
medidas expropriatórias ou não, no sentido de promover a salvaguarda aos 
interesses da coletividade [...]. 111  

 

3.3 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E A USUCAPIÃO 

 

Tendo em vista a mencionada modificação substancial do direito de propriedade 

privada, ocasionado pela inserção da função social como elemento de sua definição; 

importante salientar que isto traz reflexões para o tratamento dos institutos da usucapião e da 

sucessão hereditária.  

Primeiramente, ocorre que, com a consagração da função social da propriedade em 

nível constitucional, verificou-se também ocorrência de um fenômeno de valorização e 

funcionalização da posse, pois, se vislumbrou que somente pelo seu exercício – direta ou 

indiretamente – é possível a operacionalização daquela função do domínio, mesmo que essa 

posse venha a ser praticada por sujeito que, a princípio, padece da titularidade sobre o imóvel: 

“Afinal [...], para cumprir a função social da propriedade” 112 precisa-se “obviamente, possuir 

                                                           
109 CABRAL, Thiago Colnago. Op. cit., p. 53.  
110 Neste sentido: “um estatuto proprietário somente será merecedor de tutela se atender à função social 
preestabelecida na Constituição, sistematicamente interpretada”, cf. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito 
Civil. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1999, p. 273. Ainda: “é que a aceitação da função social nesses moldes, 
como essência dinâmica da estrutura jurídica, importa o afastamento da tradicional teoria que vincula o direito de 
propriedade privada aos limites de direito público – que são logicamente externos, como projeções de um 
interesse púbico, ou seja, como finalidade exterior a incidir sobre o direito subjetivo. Em suma, a reconstrução o 
direito de propriedade, estrutura fundamentalmente civillis, tem sua essência dinâmica na função social”, cf. 
VARELA, Laura; LUDWING, Marcos de Campos. Da propriedade às propriedades: função social e 
reconstrução de um direito. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do Direito Privado. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.766-767. 
111 CABRAL, Thiago Colnago. Op. cit., p. 59. 
112 DIDIER JR., Fredie. A função social da propriedade e a tutela processual da posse. In: REGIS, Mario Luiz 
Delgado; ALVES, Jones Figueiredo (Coord.). Questões controvertidas: Direito das coisas. São Paulo: Gen: 
Método, 2008. (Série Grandes Temas de Direito Privado; v. 7), p. 100. 
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a coisa [...]. A posse é, pois, o instrumento da concretização do dever constitucional de 

observância da função social da propriedade [...]” 113.  

Em consequência, observou-se fenômeno de facilitação da caracterização da posse 

como ad usucapionem, desde que ela, de alguma forma, homenageie a função social da 

propriedade sobre a qual se põe. São exemplos disso: (i) a caracterização de usucapião de 

imóvel urbano de até 250 m², desde que a posse ocorra com fins de moradia, durante 5 anos 

ininterruptos e que o sujeito não possua outro bem imóvel (Art. 183, CFRB\88); (ii) a 

caracterização de usucapião de imóvel rural não superior a 50 hectares, desde que o sujeito 

desempenhe posse no sentido de tornar a propriedade produtiva por meio de trabalho e 

moradia sua ou de sua família, também durante 5 anos ininterruptos, e que não possua 

nenhum outro bem imóvel (Art. 191, CRFB\88); (iii) a diminuição do prazo para 

caracterização de usucapião extraordinária de 15 para 10 anos, desde que a posse tenha sido 

estabelecida no sentido de realização de moradia habitual ou realização de obras e serviços de 

carácter produtivo (Art. 1238, parágrafo único, CC\2002) e (iv) a diminuição do prazo para 

caracterização de usucapião ordinária de 10 para 5 anos, desde que a posse tenha se dado com 

estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico 

(Art. 1242, parágrafo único, CC\2002) 114. 

Ou seja, a despeito da tradicional tutela da posse, por meio dos interditos possessórios: 

o sujeito que exercer posse sobre determinado bem imóvel, proporcionando lhe consecução de 

sua função social, passa a ser beneficiado com tutela processual diferenciada de sua posse, no 

sentido de ser facilitada a aquisição da propriedade do bem, em face do titular do domínio, 

por meio do instituto da usucapião.  

Logo, verifica-se que a usucapião deixa de ser um instituto apenas voltado para dirimir 

conflitos acerca da titularidade do domínio sobre bens imóveis, no intuito tradicional de 

consagrar a função individual da propriedade a alguém. Portanto, perpassada pelo conceito de 

função social, à prescrição aquisitiva também é atribuída concepção de instrumento hábil para 

garantir a efetivação da função social da propriedade – e isto só ocorre porque se passa 

enxergar que “o complemento lógico da função social da propriedade é a função social da 

                                                           
113 Ibidem, p. 101. 
114 Da mesma forma: “Mas em especial – e no que se refere à função social da posse – chamam atenção três 
preceitos do novel Código Civil: o § 4º do art. 1.228 e os parágrafos únicos dos arts. 1.238 e 1242. Percebe-se 
nos três dispositivos o forte contorno da função social da posse, de maneira a conduzir esta última mais 
rapidamente à situação de propriedade, desde que presentes determinadas atividades socialmente prezáveis, ou, 
digamos assim, relevantes à comunidade, tais como consideradas – e valorizadas – pelo legislador”, cf. 
MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros. Função social, propriedade e as modalidades sociais da 
usucapião. Revista Autônoma de Direito Privado, Curitiba, n. 2, jan. 2007, p. 151-152.  
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posse” 115, justificando a atual tutela da posse, por ser ela concretizadora daquele princípio 

constitucional tão importante.    

Por outro ângulo, a usucapião logo deixa de ser tradicionalmente a sanção imposta 

pelo ordenamento jurídico ao não exercício do direito de propriedade, passando também a ser 

considerada hipótese de sanção jurídica ao exercício do direito de propriedade que não efetive 

sua função social:  

 

A propriedade é um direito subjetivo que coexiste com outros, os quais 
devem ser igualmente respeitados. O proprietário deve apenas estar atento 
para correta utilização de seus bens, vale dizer, usá-los dentro dos limites 
permitidos pelos direitos e efeitos oriundos do princípio da dignidade da 
pessoa humana, atendendo à sua função social, que visa concretizar tais 
direitos e efeitos. Se existir mau uso de algum desses bens, o individuo não 
deixa de ser dono, pois como ressaltado, a má utilização de um direito não o 
transforma em um não-direito. A má utilização dos bens acarretará as 
consequências e sanções previstas no direito objetivo, entre elas a perda da 
propriedade (grifo nosso). 116 

 

3.4 A PONDERAÇÃO ENTRE FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE PRIVADA E 
O DIREITO DE HERANÇA: A REPERCUSSÃO NOS INSTITUTOS DA USUCAPIÃO E 
DA SUCESSÃO HEREDITÁRIA. 
 

A problemática de reconhecimento de usucapião de herdeiro sobre bem em 

condomínio hereditário retrata um embate entre os direitos fundamentais da função social da 

propriedade – cuja usucapião pretende efetivar – e da herança que, além de regras, também se 

traduzem como princípios constitucionais 117. Como tais, a colisão fruto do embate entre eles, 

deve ser resolvida por via de ponderação, a fim de se buscar a otimização 118 de ambos os 

princípios fundamentais relativamente às suas aplicabilidades fáticas – o que se busca com 

este trabalho.  

No processo de ponderação, portanto, deve-se levar em conta o princípio da 

proporcionalidade:  

                                                           
115 Ibidem, p. 154. 
116 Ibidem, p. 141. 
117 “os direitos fundamentais têm não só o caráter de regras, mas, também de princípios. [...] os valores jurídico-
fundamentais ou princípios valem não somente para a relação entre o estado e o cidadão, mas, muito além disso 
‘para todos os âmbitos do direito’”, cf. ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais, Ponderação e Racionalidade. 
Revista de Direito Privado. Tradução por Luís Afonso Heck. São Paulo, v. 6, n. 24, p. 337. 
118 “No direto constitucional alemão a ponderação é uma parte daquilo que é exigido por um princípio mais 
amplo. Esse princípio mais amplo é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade consiste 
de três princípios parciais: dos princípios da idoneidade, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 
estrito. Todos os três princípios expressam ideia de otimização”, cf. ALEXY, Robert, Op. cit., p. 338. 
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“O juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da 
proporcionalidade, que exige que o sacrifício de um direito seja útil para a 
solução do problema, que não haja outro meio menos danoso para atingir o 
resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, isto é, que o 
ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício que se pretende obter 
com a solução. Devem-se comprimir no menor grau possível os direitos em 
causa, preservando-se a sua essência, o seu núcleo essencial (modos 
primários típicos de exercício do direito). Põe-se em ação o principio da 
concordância prática, que se liga ao postulado da unidade da Constituição, 
incompatível com situações de colisão irredutível de dois direitos por ela 
consagrado”119. 

 

Ou seja, a ponderação deve se dar em três passos: “Em um primeiro passo deve ser 

comprovado o grau do não cumprimento ou prejuízo a um princípio. A isso deve seguir, em 

um segundo passo, a comprovação da importância do cumprimento do princípio em contrário. 

Em terceiro passo, deve, finalmente, ser comprovado, se a importância do cumprimento do 

princípio em sentido contrário justifica o prejuízo ou não cumprimento do outro” 120.  

Ora, quanto ao primeiro passo, observa-se que o direito de herança, quando 

obstaculizado pela demora dos processos de inventário, resulta em dificuldades no pleno 

exercício de posse e de propriedade por todos os herdeiros121, o que resulta em concretização 

deficiente de sua função social – quando, senão, nenhuma. Aqui já se discorreu sobre a 

importância dessa função para realização do bem-estar da sociedade e proteção da dignidade 

da pessoa humana, principalmente, por ser este informador da ordem econômica do estado 

brasileiro. Portanto, é possível a verificação de um grau de descumprimento do princípio da 

função social da propriedade privada que resulta em prejuízo à coletividade, caso se entenda a 

herança como direito fundamental a ser perquirido.  

Quanto ao segundo passo, já se consolidou aqui o entendimento de que o direito à 

herança é decorrente lógico e direto do direito de propriedade, sem o qual possivelmente este 

nem existiria; o que culminaria de outro lado, também, no aniquilamento de qualquer função 

social que pudesse se ter sobre propriedades privadas – e, em decorrência aniquilamento do 

bem-estar coletivo –, em longo prazo. Isto por si só comprova a importância do cumprimento 

também deste direito fundamental.  

                                                           
119 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 211.  
120 ALEXY, Robert, Op. cit., p. 339-340. 
121 Mesmo que um herdeiro exerça a posse direta, ele se vê sempre numa situação de insegurança quanto a 
possível fim do inventário. Ou seja, se permanecerá consigo o imóvel ou se dele terá de se desfazer. Dessa 
forma, é muito difícil que ele se comprometa a mantê-lo de forma a efetivar sua função social, mesmo que nele 
exerça sua moradia - uma vez que nem sempre, nesses casos, observa-se a realização de benfeitorias necessárias, 
o que acaba por deteriorar o bem imóvel e inviabilizar a prática de qualquer ato de concretização de sua função 
social, em estados mais avançados de abandono. 
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Por último, em observação imediata, vislumbra-se que a opção pela concretização do 

direito à herança de alguns cidadãos não justifica o prejuízo de toda a sociedade pelo 

descumprimento da função social da propriedade. 

A esse ponto, quanto à usucapião pleiteada por herdeiro, sobre bens imóveis de acervo 

hereditário, em detrimento dos demais sucessores, por ter aquele exercido posse exclusiva 

sobre o bem, como se lhe fosse somente seu, durante lapso temporal hábil a sua 

caracterização, decorrente de demora na resolução do processo de inventário; pode-se inferir 

que seu reconhecimento é possível, desde que tenha aos imóveis propiciado o cumprimento 

de sua função social, legitimando sua posse e propriedade advinda do droit de saisine, 

enquanto os demais se mantiveram inertes, dando azo à aplicação da usucapião como sanção 

pelo mau uso do direito.  

Ou seja, pelo descuido dos demais herdeiros, as suas posses não exercem função 

social, o que em decorrência macula o direito de propriedade que tem sobre o bem, 

legitimando o reconhecimento da usucapião daquele herdeiro que efetivou a função social da 

propriedade por meio da sua posse122. Discorrendo sobre a função social da posse como 

pressuposto para proteção possessória, Fredie Didier Jr. afirma algo semelhante: 

 
Ao possuidor cuja posse não esteja em conformidade com os deveres que lhe 
são constitucionalmente impostos, não é deferida a tutela processual da 
posse. A justificativa é elementar: se a tutela processual da posse serve à 
tutela do titular do domínio, se esse domínio não é digno de proteção 
jurídica, porquanto em desacordo com o modelo constitucional do direito de 
propriedade, não poderá receber proteção [...]. 123  

 

Importante salientar que, essa ponderação quanto à legitimação do reconhecimento de 

usucapião de herdeiro sobre bem do acervo hereditário, em nenhum momento reputa ao 

esquecimento aos fundamentos tradicionais inerentes ao direito das sucessões. Ou seja, muito 

embora a sucessão hereditária, por meio do droit de saisine, tenha como fundamentos maiores 

a transferência de patrimônio aos familiares do morto, com intuito de propiciar lhes elementos 

fundamentais à manutenção de sua vida digna, em razão do princípio da solidariedade e 

assistência familiares – sendo por este motivo consolidada como direito fundamental na 

Constituição Brasileira de 1988, conforme já mencionado neste trabalho –; não se pode 

                                                           
122 Sérvio Túlio Santos Vieira frisa que em análise desatenta sobre a usucapião no Código Civil de 2002, pode-se 
concluir, equivocadamente, “que se trata tão só de modus acquisitionis da propriedade e que não se emoldura 
dentre os efeitos da posse pela vetudez do seu exercício sobre o bem”, cf. VIEIRA, Sérvio Túlio dos Santos. Op. 
cit., p. 80. 
123 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 101.  
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olvidar o interesse coletivo de que aos bens imóveis, componentes da herança, sejam 

atribuídas funções sociais – preceito também elencado constitucionalmente. 

Sendo assim, conforme orientação do princípio da proporcionalidade – e visando uma 

interpretação da unidade da Constituição, por conseguinte –, aqui se busca a harmonização 

entre os institutos da usucapião e da sucessão hereditária, no intuito de proporcionar, antes de 

tudo, uma operação do direito em que tanto a função social da propriedade privada quanto o 

direito à herança tenham sua extensão limitada apenas ao indispensável para superação do 

presente conflito.  

Ou seja, não se busca aqui a mera exclusão de um ou de outro direito, ou a prevalência 

de um ou outro meio originário de aquisição da propriedade. Só assim, podem-se preservar os 

direitos, os princípios e as garantias que orientam ambos os institutos da prescrição aquisitiva 

quanto da sucessão hereditária – mesmo que aparentemente antagônicos entre si –, sem 

eliminar os caracteres essenciais que lhe dão vida: “A aplicação do princípio da 

proporcionalidade envolve a necessidade de restrição, como forma de harmonização, de 

obediência ao princípio da unidade. Embora nosso texto (constitucional) não traga previsão 

expressa, cabe salientar que a utilização do princípio envolve basicamente restrições que 

podem estar explícitas ou implícitas na Constituição” 124. 

Neste sentido, embora essa ponderação, de certa forma, privilegie o interesse coletivo 

ou a função social da propriedade privada – uma vez que se opta por atribuir preferência ao 

herdeiro que a proporciona, do que àqueles que lhe são inertes –, não se vislumbra total 

supressão da solidariedade e assistência familiar que regem a sucessão hereditária, uma vez 

que os bens permanecem à disposição de todos os herdeiros num primeiro momento, 

incumbindo a eles o exercício do direito de partilha, em tempo hábil, para que cada um possa 

dispor plenamente do seu quinhão.  

Somente com inércia sucessória, a propriedade dos bens imóveis do acervo hereditário 

poderá vir a ser restringida, incorporando ao patrimônio de algum herdeiro que se valeu do 

exercício de posse e propriedade para, além de buscar sua satisfação individual, fazer valer a 

função social da propriedade. Mesmo nesta hipótese, não há eliminação daqueles princípios 

norteadores das sucessões, uma vez que os bens imóveis deixados pelo defunto ainda estarão 

a proporcionar meios de subsistência e vida digna ao herdeiro que não se quedou inerte.  

Ademais, essa possibilidade de reconhecimento legítimo da usucapião nas relações 

sucessórias acaba por privilegiar a segurança das relações jurídicas, proporcionando a 

                                                           
124 ARAÚJO, Fabio Caldas, Op. cit., p. 22. 
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pacificação de conflitos sociais, uma vez que acaba por consolidar situações fáticas que se 

desenvolveram durante muitos anos sobre os bens imóveis do acervo hereditário125. Fora que, 

embora sanção aos herdeiros que permaneceram inertes quanto ao bem, a usucapião 

solidifica-se como instrumento de recompensa àquele que permaneceu cuidado do bem, 

desenvolvendo sua função social, por tanto tempo. 

Por outro lado, não parece justo126 que, após lapso temporal hábil para caracterização 

de prescrição aquisitiva, o herdeiro que se manteve zelando pela coisa e dando-lhe função 

social, como se fosse exclusivamente sua, possa ser impedido de permanecer com ela – bem 

como de fruir, gozar ou dispor –, com alegação de que o direito à partilha é direito 

postestativo não decadencial, podendo ser suscitado a qualquer momento, por outro sucessor 

que tenha se mantido inerte até então a fim de efetivar seu direito fundamental à herança. 

Portanto, muito embora não seja mais o direito à partilha sujeito à decadência, o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva do direito subjetivo de propriedade nestes casos deve 

ser considerado possível pelo simples fato de que a inércia dos demais sucessores com relação 

aos bens, por tamanho lapso temporal, representa desinteresse ou até mesmo desprezo pelos 

bens do acervo hereditário. Assim, uma vez que a prescrição é sanção que a lei aplica àqueles 

que se desinteressam pelo exercício do direito subjetivo, visando a punir os inertes ou 

inativos; a resolução da presente problemática não lhes deve favorecer, uma vez que não deve 

o direito socorrer aos que dormem – dormientibus non sucurrit jus –, proteger os desidiosos, 

indolentes ou preguiçosos.  

Logo, vislumbra-se plenamente possível o reconhecimento da usucapião de bens 

imóveis nas relações sucessórias, ou seja, entre herdeiros, seja sobre legitimação da função 

social da propriedade ou da segurança das relações jurídicas no intuito de se alcançar a 

pacificação dos conflitos sociais iminentes. 

 

 

 

 

                                                           
125 “O valor segurança jurídica é importante para o Direito em geral e para alguns institutos jurídicos em 
particular. O fundamento jurídico da usucapião (...) consiste na salvaguarda desse valor, que é ‘um dos objetivos 
cardiais do direito e a verdadeira justificativa da usucapião”, cf. NADER, PAULO. Op. cit., p. 122. 
126 “A justiça é valor supremo do Direito e corresponde também à maior virtude do homem. Para que ela não seja 
apenas uma ideia e um ideal, necessita de certas condições básicas, como a da organização social mediante 
normas e do respeito a certos princípios fundamentais; em síntese, a justiça pressupõe o valor segurança. 
Apensar de hierarquicamente superior, a justiça depende da segurança jurídica para produzir os seus efeitos na 
vida social”, cf. NADER, Paulo. Op. cit., p. 119. 
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4 A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL 

Primeiramente, quanto à problemática envolvendo o reconhecimento de usucapião de 

coerdeiro, em detrimento dos demais, sobre bem imóvel do acervo hereditário; verifica-se 

como precedente remoto o acórdão no Recurso Extraordinário nº 79.834127, de 31-10-1975, 

que admitiu a possibilidade de caracterização de usucapião entre coproprietários de imóvel 

em condomínio:  

 
Ação de divisão de condomínio. Admite-se usucapião, por um dos 
condôminos, de todo o imóvel, quando ele prove posse própria (posse com a 
intenção de ter a coisa exclusivamente para si), decorrente de atos 
inequívocos. Extinto, assim o condomínio, não há que se pretender-se a 
divisão do que já não existe em comum. Acórdão que, com base na prova, 
julga improcedente ação divisória por entender existente o usucapião em 
favor de um dos condôminos sobre a totalidade do imóvel [...]. 128 

 
Influenciados por essa decisão e sobre a égide do Código Civil de 1916, os Tribunais 

Estaduais Brasileiros firmaram entendimento acerca da possibilidade de reconhecimento de 

usucapião de herdeiro sobre bem do acervo hereditário, em detrimento dos demais sucessores. 

Exemplo disto é o Acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, na Apelação Civil nº 1.709 de 1988. 

No acórdão, os Doutos Desembargadores ponderaram que o Art. 1.772, p. 2º do 

Código Civil de 1916, autorizava o direito de o herdeiro usucapir contra os demais, passados 

vinte anos da morte do proprietário129 – ou seja, reconhecia-se a possibilidade de ocorrência 

de usucapião extraordinária (Art. 550, CC\1916). Para isto, eles frisaram a necessidade de 

comportamento de proprietário exclusivo que expressasse prova de mudança na causa da 

posse capaz de caracteriza-la como ad usucapionem:  

 
“o art. 1.772, p. 2º, do Cód. Civil (‘Não obsta à partilha o estar um ou mais 
herdeiros na posse de certos bens do espólio, salvo se da morte do 
proprietário houverem decorrido vinte anos’), estaria autorizando o direito 

                                                           
127 Trata-se de Recurso Extraordinário em face de Acórdão pela Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, que negou provimento a ação divisória de imóvel em condomínio, por ter sido caracterizada a 
prescrição aquisitiva de um condômino em face do outro, por exercício de posse exclusiva daquele sobre a 
totalidade da coisa.  
128 STF. RE: 79834 – MG.  Relator: Min. Moreira Alves. Disponível em :<http://migre.me/tplva>. Acesso em 27 
de março de 2016.  
129 Quanto à disposição deste Artigo, lembrar que, acompanhado pela maioria da doutrina à época, Pontes de 
Miranda, por reconhecer a partilha natureza de operação processual, indica que a natureza do prazo apontado é 
uma prescrição da pretensão à partilha: “A partilha pode ser requerida sem limite temporal; [...]. Se todos estão 
na posse, ou se nenhum deles tem posse, há, ali, o estado de comunhão, e, aqui, a falta de qualquer elemento 
protectivo, possessório, a favor de qualquer herdeiro. Não se pode pensar então, em preclusão, nem em 
prescrição, da pretensão à partilha. Cf. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 4 de novembro de 1947 (R.F., 
118,99)”, cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., p. 241. 
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do condômino usucapir contra outro condômino. A referida disposição não 
constava do projeto Clóvis e sua inserção, data vênia, não se concilia com 
princípios que o Código consagra. Como tal deverá ser recebida e 
interpretada. De fato, lembra Serpa Lopes que para se tornar possível a um 
condômino usucapir contra os demais, seria necessário, de sua parte, um 
comportamento de proprietário exclusivo, ou a inversão da sua posse e esta 
abrangendo o todo e não apenas uma parte. É uma consequência do princípio 
nemo potest sibi mutare causam possessionis, fundamento da regra constante 
do art. 492 do Código Civil: ‘salvo prova em contrário, entende-se a posse o 
mesmo caráter com que foi adquirida’”130. 

 
Completando o raciocínio, Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro ainda ressaltou que a posse de herdeiro apta a caracterizar a usucapião deve se 

diferenciar da posse de mandatário comum, por entender que essa decorre da mera permissão 

dos demais sucessores, bem como obsta a prescrição aquisitiva:  

“Qual o caráter da posse do condômino¿ Responde o art. 640, do Código 
Civil: ‘o condômino que administrar, sem oposição dos outros, presume-se 
mandatário comum’. Ora o art. 553, do mesmo Código, estabelece que: ‘As 
causa que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, também se 
aplicam ao usucapião (art. 619, parágrafo único), assim como ao possuidor 
se estende o disposto quanto ao devedor’. Em sendo assim, se deve presumir, 
no condômino mandatário comum e se, de acordo com o art. 553, as causas 
que obstam a prescrição também se aplicam ao usucapião, forçoso será 
convir que ao usucapião é aplicável a regra do art. 165, IV, pela qual não 
corre a prescrição em favor do mandatário. Possuindo como mandatário dos 
demais herdeiros, sua posse não é mais do que uma fração da universalidade 
que constitui a herança da qual faz parte o imóvel usucapiendo. Não 
obstante, o Código Civil – afastando-se dessas regras que ele próprio traça 
ao intérprete – entende que, no condomínio hereditário, a ação de partilha 
prescreve no prazo de vinte anos em favor daquele cujo poder estiverem 
certos bens. Na hipótese em exame, a regra é evidentemente inaplicável 
porque não se cuida de bem havido por herança131 [...]”132.  

 
O mencionado litigio acabou chegando ao Superior Tribunal de Justiça, que, 

oportunamente, em 25-05-1993, por meio do Recurso Especial nº 10.978\ Rio de Janeiro133, 

veio a se posicionar, no mesmo sentido da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro: 

                                                           
130 TJRJ. APL: 0003733-92.1988.8.19.0000. Relator: des. N. Doreste Baptista. Data de julgamento: 02-03-1989. 
Disponível em: <http://migre.me/tplxo>. Acesso em 27 de março de 2016.  
131 Trata-se de Apelação Civil interposta por inconformismo da parte com improcedência do pedido de usucapião 
extraordinário alegado sobre bem que supostamente faria parte de acervo hereditário, com fulcro no Art. 1.772, 
p. 2º, CC\1916. Entretanto, concluiu-se pelas provas acostadas aos autos que o imóvel não fazia parte do acervo 
hereditário, tendo sido doado pela genitora aos filhos, em condomínio, por ato inter-vivos, exercendo o 
demandante posse apenas como mandatário dos demais herdeiros. Ou seja, posse diversa da ad usucapionem. 
132 TJRJ. APL: 0003733-92.1988.8.19.0000. Disponível em: <http://migre.me/tplxo>. Acesso em 27 de março de 
2016.  
133 Ementa: “Usucapião. Condomínio. Pode o condômino usucapir, desde que exerça posse própria sobre o 
imóvel, posse exclusiva. Caso, porém, e que o condômino exercia posse em nome dos demais condôminos. 
Improcedência da ação (Cód. Civil, arts. 487 e 640). [...] Recurso especial não conhecido”. 
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Diverso, porém, o caso em exame. Neste [...] não se reconheceu [...] a posse 
própria, exclusiva. Ficou, sim, afirmado o exercício da posse em nome dos 
demais condôminos. Daí ter-se louvado nos arts. 640 e 487 do Cód. Civil. 
[...] Quando a lei proíbe que se mude o título, ou o caráter, da posse, para 
efeito de usucapião, não faz senão evidenciar que o seu sistema não abriga 
instrumento de deslealdade entre sujeitos de uma relação jurídica. O direito, 
pela ótica do aresto embargado, não sanciona a conduta daquele que – 
sobretudo irmão – por parecer, aos demais, digno de confiança, a esta não 
corresponde e, na primeira oportunidade, investe contra os que nele 
confiaram com fito (dificilmente defensável) de apoderar-se daquilo que, 
conscientemente, sabe lhe não pertencer, mas, a todos os condôminos. 134  

 
Quanto aos efeitos deste reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, em 13-11-

1998, por meio de Recurso Especial nº 101.009\São Paulo, firmou entendimento no sentido 

de que a prescrição aquisitiva, em condomínio, individualiza a área, extinguindo o 

condomínio:  

 
CIVIL. USUCAPIÃO DECLARADA EM FAVOR DE CONDÔMINO. 
REFLEXOS NA AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR OUTRO 
CONDÔMINO CONTRA TERCEIRO EM RAZÃO DA MESMA ÁREA. 
A usucapião de parte certa e determinada de condomínio tem o efeito de, 
nesta medida, individuar a área desapossada como propriedade exclusiva, já 
não subsistindo o condomínio, cessa a incidência do artigo 623 do Código 
Civil. Recurso especial não conhecido. 135 

 
Ainda, sobre esteio do Código Civil de 1916, houve outro reconhecimento de 

usucapião de herdeiro sobre bem do acervo hereditário pelo Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro na Apelação Cível nº 4.252, em 26-05-1998:  

 
Extinção do condomínio. Ausência do M.P. durante o processamento do 
feito no 1º grau, de que não resultou prejuízo. Pas de nullité saus grief. Feito 
o inventário da progenitora, um herdeiro fica morando na parte de trás da 
casa, onde constrói sua modesta residência. Usucapião reconhecido quanto a 
essa parte. Sentença mantida. 136  

 
Outrossim, pode-se constatar que houve manutenção da posição do Superior Tribunal 

de Justiça quanto à possibilidade de usucapião de herdeiro sobre bens do acervo hereditário, 

tendo em vista acórdãos proferidos em sede de Agravos Regimentais, em face de decisões de 

                                                           
134  STJ. Resp: 10.978 - RJ 1991/0009433-1. Disponível em: <http://migre.me/tplCo>. Acesso em 27 de março 
de 2016. 
135 STJ. REsp: 101.009 - SP 1996/0043878-1. Disponível em: <http://migre.me/tplGy>. Disponível em 27 de 
março de 2016.  
136 TJRJ. APL: 0007030-92.1997.8.19.0000. Disponível em: <http://migre.me/tplIE>. Acesso em 27 de março de 
2016.  
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relatores que negaram provimento a agravos de instrumento visando recepção de recursos 

especiais137:  

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. SUMULA 7\STJ. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO HOSTILIZADA PELAS SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. 
AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de 
ser possível ao condômino usucapir se exercer posse exclusiva sobre o 
imóvel. Precedentes. II – Não houve qualquer argumento capaz de modificar 
a conclusão alvitrada, que está em consonância com a jurisprudência 
consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios 
fundamentos. Agravo improvido”138.  
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para que haja 
o reconhecimento de usucapião, a parte deve comprovar o cumprimento dos 
requisitos legais, dentre eles, que exerce a posse por si mesma, de forma 
exclusiva e com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem 
nenhuma oposição dos demais proprietários, circunstâncias inocorrentes no 
caso. 2. Agravo regimental não provido”139.  

Mais recentemente, também, verificam-se algumas decisões proferidas pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, em que foi reconhecida a possibilidade de ocorrência de 

usucapião de herdeiro sobre bens do acervo hereditário, mas, tão somente, com base na 

caracterização de seus requisitos formais, principalmente: 

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSÃO. 
POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRO. COMPROVAÇÃO. 
TRANSMUTAÇÃO DO CARÁTER ORIGINÁRIO DA POSSE. 
SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Aquisição da propriedade do 
imóvel por meio de herança. Exercício de posse exclusiva por um dos 
herdeiros, durante mais de vinte anos, sem intervenção dos demais. 
Transmutação do caráter da posse, oriunda de transmissão causa mortis, em 
conjunto com os demais herdeiros, mas cuja utilização, individual, com 
ânimo de dono, desde longa data, possibilitou a usucapião”140. 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. 
IMÓVEL. HERANÇA. POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRO. PEDIDO 
JURIDICAMENTE POSSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
AFASTADA. Em princípio, somente se admite a usucapião sobre imóvel 
adquirido por herança, em detrimento dos demais herdeiros, em hipóteses 
excepcionalíssimas, quando, devidamente individualizado o bem, o 

                                                           
137 Ambos os casos versavam sobre usucapião em relações sucessórias, conforme objeto deste trabalho.  
138 STJ. AgRg no Ag: 731.971 - MS 2005/0215038-1. Disponível em: <http://migre.me/tplJF>. Acesso em 27 de 
março de 2016.  
139 STJ. AgRg no AREsp: 470.275 - SP 2014/0021535-2. Disponível em: < http://migre.me/tplKJ >. Acesso em 
27 de março de 2016.  
140 TJRS. Apelação Cível Nº 70021247291. Disponível em: <http://migre.me/tplMh>. Acesso em 27 de março de 
2016. 
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usucapiente demonstrar o exercício de posse exclusiva durante o lapso 
temporal legalmente previsto – além dos demais requisitos próprios de cada 
instituto. Não se trata de pedido juridicamente impossível, porquanto, ainda 
que em exceção, admite-se tal possibilidade. [...]”141. 

 
Entretanto, contata-se que essas decisões ficaram adstritas ao reconhecimento dos 

requisitos formais prescritos pela lei para caracterização da usucapião - o que revela opção 

técnica dos julgadores. Durante elaboração deste trabalho, não se teve conhecimento de 

decisão que reconhecesse usucapião de herdeiro cuja posse sobre bem do acervo hereditário 

tenha se configurado sobre o amparo do Código Civil de 2002. Assim, o Poder Judiciário 

Brasileiro ainda se mantem silente sobre a sua possibilidade, seja levando-se em consideração 

a ausência de previsão expressa que autorize a prescrição aquisitiva de herdeiro, nos casos de 

condomínio hereditário; ou considerando o papel da função social da propriedade nessas 

relações jurídicas. 

Muito embora não haja ainda declaração de usucapião de herdeiro, sobre os bens do 

acervo hereditário, cuja posse tenha se estabelecido durante vigência do Código Civil de 

2002; pode-se inferir, levando-se em conta a ponderação entre a função social da propriedade 

e o direito de herança – e, assim, a conformação entre os institutos da sucessão hereditária e 

da usucapião – e a construção jurisprudencial apresentada, que para invocar utilmente a 

prescrição aquisitiva, o herdeiro deve alegar: (i) o uso exclusivo da coisa, como se dono fosse, 

o comprovando através de atos exteriores e perseverantes – ou seja, o exercício de posse com 

animus domini142, de forma contínua, mansa e pacífica; independente de justo título ou boa-fé 

–; (ii) durante o lapso temporal previsto para a caracterização da usucapião extraordinária, 

vigente no momento em que deflagrar a posse ad usucapionem e (iii) promoção da função 

social do bem cuja a posse com animus domini foi exercida, durante o lapso temporal hábil 

para caracterização da usucapião143:  

“Em outras palavras, o herdeiro ou condômino que pretender usucapir contra 
os consortes precisa alegar e provar que cessou de fato a composse, 
estabelecendo-se posse exclusiva pelo tempo necessário à usucapião 
extraordinária, com os demais requisitos que esta requer. Na dúvida, 
presume-se que os atos são praticados em nome de todos, o que implica 
precariedade de posse, insuscetível, destarte, de ser usucapida”144.  

 

                                                           
141 TJRS. Apelação Cível Nº 70043025030, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, 
Julgado em 16/01/2012. Disponível em: < http://migre.me/tplNs>. Acesso em 27 de março de 2016. 
142 Como se dono fosse, com animo de dono. 
143 Este requisito é fruto da interpretação aqui desenvolvida. 
144 Idem. 
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CONCLUSÃO 

 

No trabalho ora finalizado, demonstrou-se que, nas relações jurídicas sucessórias, é 

comum, pela notória demora na resolução dos processos de inventário, que se estabeleçam 

pelos sucessores situações de fato sobre os bens imóveis do acervo hereditário – muito 

embora, pelo droit de saisine, todos os herdeiros145 sejam seus proprietários, estabelecendo-se 

condomínio sobre a herança.  

Quanto a isso, o Código Civil de 1916 previa a possibilidade de reconhecimento da 

usucapião extraordinária de herdeiro, em detrimento dos demais, desde que exercesse posse 

sobre bem(s) do acervo hereditário, por mais de vinte anos. Isto consistia em notável exceção 

ao droit de saisine, enquanto, por outro lado, era certificação da decadência do direito à 

partilha dos herdeiros inertes – muito embora, à doutrina da época considerasse que se tratava 

de prescrição da pretensão de partilha, já que essa era tida como mera operação processual 

pela qual se individualizavam os bens.  

Atualmente, contudo, não há previsão expressa ao reconhecimento de usucapião de 

herdeiro ou de prazo decadencial do direito à partilha; o que culminaria, em olhar desatento, a 

uma interpretação de que se toma o direito fundamental à herança como absoluto, exercível a 

qualquer tempo – fato que por si só repercute em insegurança jurídica às situações de fato que 

se instauram sobre os bens, durante a demora do processo sucessório, incitando-se conflitos 

sociais, o que não é o objetivo do direito, ao contrário. 

Contudo, pelas explicações durante o trabalho desenvolvidas, isto não pode passar de 

um lastimável equivoco legislativo, representativo de um retrocesso jurídico, uma vez que a 

atual conjectura jurídico-constitucional – firmada, desde as transformações do século XX, no 

enfraquecimento do absolutismo dos direitos individuais, a renovação da valorização da 

dignidade humana, com o surgimento de um modelo de estado intervencionista, buscando 

pela consagração da função social dos direitos e visando o bem-estar social – não se coaduna 

com isso.  

Ora, isto ocorre porque aqui se chegou à conclusão de que, sobre a égide do vigente 

Código Civil, o reconhecimento da usucapião extraordinária se possibilita e legítima em 

função do princípio da função social da propriedade, elencado no rol de direitos fundamentais 

da Carta Magna Brasileira de 1988 – fenômeno este que está intrinsicamente ligado à 

mudança axiológica que este preceito trouxe ao instituto da propriedade privada. 

                                                           
145 Respeitada a ordem de vocação hereditária, sobretudo. 
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Por decorrência, envolto na função social da posse – ora aqui demonstrada como 

complemento lógico da função social do domínio –, o instituto da usucapião passa a servir 

como instrumento de concretização da função social da propriedade, tanto, de um lado, 

sancionando o herdeiro que se manteve inerte quanto ao exercício do seu direito de 

propriedade com desenvolvimento de sua função social, quanto, de outro, recompensando 

aquele que a desempenhou – a despeito de sua tradicional função de dirimir conflitos acerca 

da titularidade dos bens imóveis, não suprimida, diga-se de passagem.  

Ademais, esclareceu-se que isso em nenhum momento significa supressão do direito 

à herança, pois, resultaria na extinção do próprio direito de propriedade privada, uma vez que 

ela é sua expressão mais viva, direta e lógica. Na verdade, este processo de ponderação entre 

direitos fundamentais apenas limita este direito, visando a uma otimização da aplicação dos 

direitos fundamentais em colisão.  

Assim, continua, num primeiro momento, a herança a pertencer a todos os herdeiros, 

em cumprimento ao princípio da solidariedade familiar e do droit de saisine, não tendo se 

afastado da sua razão e fundamentação tradicionais. Somente pela demora no processo de 

inventário e em decorrência da inercia dos sucessores em exercer o direito de propriedade 

sobre os bens do acervo hereditário, dando-lhes função social, é que poderá estabelecer-se a 

usucapião. Portanto, isto é uma exceção.  

Concluiu-se, portanto, que esta ponderação favorável ao reconhecimento da 

usucapião de herdeiro sobre bem em condomínio hereditário, por ocasião de processo de 

partilha não findo, privilegia, em ultima análise, à busca pela segurança jurídica das relações e 

pela pacificação social, ao mesmo tempo em que não beneficia aos indolentes. 

No entanto, isto é apenas uma interpretação, pois, os tribunais pátrios ainda não 

foram provocados a se manifestar sobre a presente questão, tendo somente ocorrido 

manifestações judiciais quanto à usucapião extraordinária de herdeiro cuja posse com animus 

domini se estabeleceu ainda sobre vigência do Código Civil de 1916.  

De todo modo, com base nestes antecedentes e considerando que a concretização da 

função do bem imóvel é fator essencial ao reconhecimento da usucapião de herdeiro; já se 

podem traçar os possíveis requisitos a serem checados quando for pleiteada: (i) uso exclusivo 

da coisa, como se dono fosse, o comprovando através de atos exteriores e perseverantes, (ii) 

lapso temporal previsto para a caracterização da usucapião extraordinária à luz do Código 

Civil de 2002 e (iii) promoção da função social do bem cuja a posse com animus domini foi 

exercida, durante o lapso temporal hábil para caracterização da usucapião – inovação aqui 

sugerida. 
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