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RESUMO

A ocupação de áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, por população de baixa renda, são suscetíveis de serem 
usucapidas coletivamente se utilizadas para moradia, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos 
ocupados por cada possuidor, desde que estes não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A lei 10.257/01, Estatuto da Cidade, é lei 
especial que regula dispositivo constitucional disciplinando a usucapião urbana e coletiva. A referida lei entrou em vigor poucos meses antes do 
Código Civil de 2002, contendo conteúdo similar ao artigo 1.240 deste último diploma. O Novo Código trouxe a inovação com o intuito de 
regularizar áreas de favelas ou aglomerados residenciais que não possuam condições de legalização de domínio, tendo como finalidade a 
adequação de áreas ocupadas pela população de baixa renda à função social da propriedade, levando-se em consideração o uso e a ocupação do 
solo de acordo com as normas ambientais e a realidade socioeconômica da população. O limite da área de terra não possui tamanho mínimo, 
devendo ser de propriedade particular e não se tratar de terra bruta, mas ocupada por pessoas que vivem em barracos e habitações precárias que 
não tem condições de possuir simples imóvel de moradia. Entende-se que não é possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, 
fazendo referência ao núcleo desorganizado como uma unidade, na impossibilidade de destacar parcelas individuais. Vale salientar que o 
condomínio especial se configura quando mais de uma pessoa, simultaneamente, possuem determinado bem, ou partes de um bem. A sentença 
que declarar a usucapião coletiva não identificará a área de cada possuidor, pois institui um condomínio indivisível. O Estatuto, no seu artigo 10 e 
seguintes, prevê que o juiz atribuirá igual fração de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, 
salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Quando a urbanização precede à instituição do 
condomínio ele não será extinto. O objetivo do presente trabalho é demonstrar que o condomínio especial na usucapião urbana coletiva cumpre 
o sentido social da propriedade. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada na descrição e análise jurisprudencial 
sobre o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. O entendimento do STJ, no tocante à constituição 
deste, encontra-se disposto na Súmula 260, indicando que sendo aprovada a convenção de condomínio, ainda que sem registro, será eficaz para 
regular as relações entre os condôminos da propriedade. Ressalta-se também o Enunciado 596 da VII Jornada de Direito Civil confirmando que o 
condomínio pode adquirir imóvel por usucapião.  Conclui-se que, para tanto, atendendo aos princípios do Estado Social, o condomínio especial 
não prescinde a natureza indivisível. Depois de recebido e definitivamente aceito o pedido de usucapião formulado pelos interessados, o 
magistrado atribui a cada um deles fração ideal igual do terreno, ressalvando-se a hipótese de haver acordo prévio entre os possuidores, no que 
tange de serem atribuídas frações diferenciadas. Nesse contexto, nota-se como medida albergada pelo ordenamento jurídico o assentimento de 
famílias de baixa renda nas áreas ocupadas irregularmente, no intuito de mimosear o bem estar desta população, perfazendo assim, 
simultaneamente, os elementos econômicos, ambientais e sociais inerentes à função social da propriedade. Desta forma, o condomínio especial 
estabelecido na modalidade de usucapião coletiva é mister para concretização das etapas necessárias à otimização do melhor aproveitamento de 
área popular. Destaca-se o inegável alcance social projetado nas práticas urbanísticas seguindo o desiderato de atender ao interesse público 
maior, a coletividade.
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