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1. Introdução

A hipoteca foi objeto de estudo por autores como Clóvis Bevilaqua, Azevedo Marques, Affonso
Fraga, Tito Fulgêncio, Serpa Lopes e Dídimo A. da Veiga. O interesse por seu estudo continua atual,
em virtude de sua importância na literatura jurídica, além de representar importante modo de
constituição de garantia, servindo como meio idôneo para assegurar o cumprimento de obrigações
contratuais.

As causas de extinção da hipoteca estão previstas no art. 1.499 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) . A
doutrina considera que o rol ali estatuído não é taxativo e que há outras hipóteses não delineadas no
presente artigo que também conduzem à sua extinção.

A usucapião de um imóvel hipotecado por um terceiro possuidor é uma delas, situação esta que
pode ocorrer tranquilamente, embora a doutrina nacional recente não tenha dado ao fato a devida
atenção que o problema merece.

Discutiremos no presente trabalho a possibilidade ou não da usucapião conduzir à extinção dos
gravames reais instituídos sobre o imóvel, especialmente a hipoteca, abordando a opinião de autores
nacionais e estrangeiros e a posição do STJ recentemente manifestada sobre o tema.

Serão abordadas, também, as diversas possibilidades fáticas de ocorrência que produzem
entendimentos diversos em nossa doutrina, causando insegurança e prejuízo às relações negociais
ocorridas em solo nacional.
2. As formas de extinção da hipoteca previstas no art. 1.499 do CC/2002

De acordo com o art. 1.499 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) , a hipoteca extingue-se:

“I – pela extinção da obrigação principal;

II – pelo perecimento da coisa;

III – pela resolução da propriedade;

IV – pela renúncia do credor;
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V – pela remição;

VI – pela arrematação ou adjudicação.”

No ordenamento jurídico italiano, como o brasileiro, as causas de extinção da hipoteca não são
taxativas. O art. 2.878 do Código Civil ( LGL 2002\400 ) italiano 1 descreve as causas de extinção,
mas outras existem não descritas no mencionado artigo. Como salienta Paolo Cendon:

“L’ art. 2878 c.c individua uma serie di cause, non tassative, di estinzione dell’ipoteca. Dal carattere
non tassativo dell’elencazione di fattispecie estintive dell’ipoteca, deriva la configurabilità di altri casi
che si riallacciano o al venir meno della garanzia o all’estinzione del credito garantito, producendo
parimenti l’estinzione dell’ipoteca.” 2

Assim, o art. 1.499 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) não é taxativo, havendo, por conseguinte, outras
formas não previstas em lei que também geram a extinção da garantia hipotecária.

Tupinambá Miguel Castro do Nascimento ressaltava que “as causas extintivas, conforme já
salientado, são aquelas indicadas no referido art. 849, cujo exame particularizado será feito adiante,
mais outras ali não arroladas, mas suscetíveis de levarem à extinção, porque o sistema admite”. 3

Entre as causas que conduzem à extinção da hipoteca não arroladas pela lei, podem ser destacadas
a declaração/decretação de invalidade – por vício de nulidade ou anulabilidade – do negócio jurídico
que originou a constituição da hipoteca; a perempção; a consolidação da propriedade, quando na
mesma pessoa concentram-se as qualidades de credor e proprietário do imóvel; a decretação de
fraude contra credores, com base no art. 163 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) , 4 ao se verificar que o
devedor ofereceu o bem em garantia real, com o propósito de desfalcar seu patrimônio para
prejudicar outros credores etc.

A hipoteca, por ser garantia acessória em relação à obrigação principal, pode ser extinta por causas
que lhe digam respeito especificamente, sem afetar a obrigação principal, caso em que esta será
mantida, passando o credor à condição de quirografário, ou, de forma indireta, através da extinção
da obrigação principal.

Nesse caso, não havendo mais qualquer obrigação a ser garantida, o contrato acessório da hipoteca
extingue-se também. Tal conceituação foi bem explanada por Orlando Gomes, ao mencionar que “a
extinção da hipoteca verifica-se por duas vias: a via de consequência e a via principal. Como direito
acessório que é, a hipoteca extingue-se por via de consequência quando desaparece a obrigação
principal que garante”. Para completar, “a hipoteca extingue-se por via principal quando deixa de
existir por uma causa peculiar. Neste caso, a obrigação principal subsiste, mas o crédito passa a ser
quirografário”. 5

Em monografia específica sobre o tema, Antônio José Teixeira Júnior menciona essa particularidade,
quando destaca que:

“(…) é oportuno lembrar que a extinção da hipoteca não acarreta a extinção da obrigação principal,
permanecendo esta em razão de ser direito principal em relação àquela. Restará o credor, frente ao
devedor da obrigação principal, na situação de credor quirografário. Havendo terceiro que deu seu
bem em hipoteca, este ficará livre.” 6

A extinção da hipoteca, para ser eficaz, deve necessariamente ser objeto posterior de cancelamento
no Cartório de Registro de Imóveis em que o imóvel situa-se, na forma do art. 1.500 do CC/2002 (
LGL 2002\400 ) , sob pena de ineficácia, ou seja, não basta apenas a configuração da causa de
extinção prevista em lei, sendo necessário, também, o posterior cancelamento da hipoteca, com a
prova da causa geradora da extinção no cartório de registro.

Tupinambá Miguel Castro do Nascimento mencionava a necessidade desse duplo binômio (prova da
extinção aliada ao posterior cancelamento do registro) para se completar a validade e eficácia da
extinção da garantia hipotecária, a saber:

“A causa extintiva é o fato gerador do desfazimento do direito real, tipificado em lei, mesmo porque
tem a força de desfigurar o ato jurídico como vínculo da garantia real acordada. O que era acordo de
transmissão de direito real deixa de sê-lo, porque se exauriu a garantia pretendida. De outro lado,
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como o direito real tem a característica de oponibilidade contra todos, o que se dá com a inscrição
imobiliária, há a necessidade de se excluir esta eficácia erga omnes com a desinscrição, o
cancelamento.” 7

3. A usucapio libertatis

3.1 Conceito da usucapião

Um tema ainda pouco explorado na literatura jurídica nacional versa sobre a possibilidade da
usucapião extinguir a hipoteca instituída no imóvel pelo proprietário anterior.

Caio Mário da Silva Pereira definia a usucapião como “a aquisição da propriedade ou outro direito
real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei”. 8

José Carlos de Moraes Salles, de forma semelhante, conceitua-a “como a aquisição do domínio ou
de um direito real sobre coisa alheia, mediante posse mansa e pacífica, durante o tempo
estabelecido em lei”. 9

Denominado de prescrição aquisitiva em oposição à prescrição extintiva da pretensão, Paulo Nader
sublinha a diferença entre estes dois institutos:

“Tecnicamente a usucapião é modalidade aquisitiva de prescrição, da qual a extintiva ou liberatória é
outra espécie. Em ambas, o fator tempo é relevante: na primeira, leva à aquisição da propriedade; na
segunda, à perda do direito de ação. Na aquisitiva, relevantes são os atos de posse do usucapiente,
enquanto na extintiva destaca-se a omissão de quem se apresenta como titular de direito subjetivo.
Na aquisitiva, em contraposição a quem adquire, tem-se a perda de domínio por parte do antigo
proprietário; na extintiva, a perda do direito de ação não implica a aquisição por parte de outrem.” 10

3.2 Modo originário de aquisição da propriedade

Antes de averiguarmos propriamente a possibilidade da usucapião como meio de extinção de direitos
reais menores instituídos sobre o bem, denominada usucapio libertatis, 11 passa-se de forma
introdutória e perfunctória ao exame da natureza da usucapião como modo de aquisição do domínio,
originário ou derivado.

Na doutrina nacional, havia uma posição minoritária sufragrada por Pedro Nunes 12 e Caio Mário da
Silva Pereira, que elencavam a usucapião como meio de aquisição derivada. Para o último:

“Levando, pois em conta a circunstância de ser a aquisição por usucapião relacionada com outra
pessoa que já era proprietária da mesma coisa, e que perde a titularidade da relação jurídica
dominial em proveito do adquirente, conclui-se ser ele uma forma de aquisição derivada.

Não se pode deixar em salientar que lhe falta, sem a menor dúvida, a circunstância da transmissão
voluntária, ordinariamente presente na aquisição derivada. Com tal ressalva, assim o classificamos
na corrente civilista.” 13

Arruda Alvim, 14 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 15 Paulo Nader, 16 Nelson Luiz
Pinto, 17 Lenine Nequete, 18 Adroaldo Furtado Fabrício, 19 Luciano de Camargo Penteado, 20 José
Miguel Garcia Medina, Fábio Caldas de Araújo 21 e Fernando da Fonseca Gajardoni 22 de forma
contrária, entendem ser a usucapião modo originário de aquisição da propriedade.

Conforme José Carlos de Moraes Salles:

“(…) a doutrina divide-se a respeito, podendo-se afirmar, entretanto, que a maior parte dos juristas se
inclina pelo entendimento de se tratar de modo originário de aquisição. Para essa corrente, à qual
nos filiamos, a relação jurídica decorrente da usucapião brota como direito novo, independentemente
de qualquer vinculação do usucapiente com o proprietário anterior, o qual, se existir, não será o
transmitente do bem.” 23

Perfilhamos a posição de que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. O
adquirente toma para si o bem objeto de apropriação sem qualquer transmissão por outrem. Como
exemplos de aquisição originária, podem ser citadas, além da usucapião, a ocupação, a
especificação e a desapropriação.
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Segundo Arruda Alvim, “o que se deve sublinhar, na aquisição originária, v.g., no caso da usucapião,
é que, perfeitos os requisitos para a aquisição, passa a existir uma propriedade – se a expressão nos
é permitida –, do ponto de vista substancial.” 24

3.3 A aceitação da tese da usucapião extinguir a hipoteca em nosso ordenamento civil

Azevedo Marques, juntamente com Dídimo da Veiga, 25 não admitia a possibilidade da usucapião
conduzir à extinção dos direitos reais de garantia, a saber:

“Ora, é surprehendente que o grande Lafayette tivesse avançado semelhante these no direito pátrio,
em face do art. 6.º, § 3.º, da Lei de 1864, que dizia justamente o contrario: – ‘Os onus reaes passam
com o immovel para o dominio do comprador ou successor’. Successor é qualquer pessoa que, por
qualquer motivo, inclusive a prescripção acquiisitiva, substitue, no dominio, o titular anterior. E em
face do seu art. 9.º, dizendo que a inscripção opera effeitos contra terceiros, sejam quaes forem. E
ainda em face do que ensinava tão bem o mesmo Lafayette, no § 225: ‘a publicidade é realisada por
via da inscripção, e esta tem por fim ministrar a terceiros (sem excepção) uma notícia exacta dos
onus hypothecarios do immovel’.” 26

Para concluir:

“Por conseguinte, inscripta e, portanto, tornada publica a hypotheca, ninguém, sob qualquer pretexto,
pode ignora-la; e quem adquirir o immovel, seja por compra, herança, doação, ou outros títulos,
inclusive a prescripção acquisitiva, adquire-o com o onus real da hypotheca, ou outro qualquer
inscripto.” 27

Atualmente, Luciano de Camargo Penteado afasta a necessidade de se saber o modo de aquisição –
originária ou derivada – da usucapião, para que se acate a possibilidade ou não de extinção da
hipoteca. Apesar de reconhecer que o tema é árduo, adota o posicionamento de Azevedo Marques,
pensando não ser possível, em regra, a tese da usucapio libertatis no sistema brasileiro, diante da
concepção existente sobre a usucapião. Para ele:

“O fato de ela se conceber como aquisição a título originário não faz com que deixe de ser uma
espécie de trespasse, ou seja, de que a relação jurídica de direito real deixe de ter como figurante no
polo ativo um sujeito de direitos, para apresentar outro. Existe essa sucessão, sem a alienação, ou
seja, sem um fato jurídico causa que instrumente e justifique a modificação de titularidade da
situação jurídica.” 28

E continua:

“Isso não afasta o qualificativo de aquisição originária para a usucapião. O que ocorre é que este
precisa ser corretamente compreendido. O caráter originário exclui a ideia de sucessão na
propriedade, que ocorre, por exemplo, na sucessão por direito hereditário ou por registro de títulos
negociais, mas não na usucapião.

Deste modo, pode-se concluir que usucapir não implica extinguir todas as posições jurídicas de
direito das coisas eventualmente instituídas sobre o bem, matricularmente instituídas.
Excepcionalmente, isto pode ocorrer, se a posse do usucapiente for incompatível com estes direitos.
Daí que seja de se aplicar a parêmia tantum prascriptum quantum possessum.” 29

Também José Miguel Garcia Medina, Fábio Caldas de Araújo 30 e Fernando Fonseca Gajardoni não
admitem a extinção da hipoteca pela usucapião, diante da ausência de exteriorização da posse:

“A ação de usucapião será o caminho hábil para o reconhecimento dos direitos reais que se
consolidem pela posse. Isto explica a impossibilidade de usucapião na hipoteca, ou em relação às
servidões negativas, uma vez que, nestas hipóteses, a posse não se manifesta como exteriorização
do direito de propriedade.” 31

Não se pode deixar de reconhecer que os partidários desta teoria estão alicerçados em argumentos
respeitáveis. 32

Entrementes, entendemos que há dois óbices que nos impedem de acolher esta posição doutrinária.

Em primeiro lugar, a tese exposta por Luciano de Camargo Penteado de que a usucapião só
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implicaria a extinção de outras posições jurídicas de direito das coisas instituídas sobre o bem,
quando a posse do usucapiente fosse incompatível com essas posições, é inteiramente válida para a
extinção de direitos reais menores que podem conviver de forma harmônica com a aquisição da
propriedade pelo usucapiente, 33 como a servidão.

Nesta hipótese, a aquisição da propriedade pela usucapião, de fato, não importaria a extinção
automática de outro direito real menor – como a servidão – instituído sobre o imóvel. Para que a
servidão, v.g., fosse extinta, deveria restar demonstrada, também, a oposição ao exercício desta
posição jurídica pelo usucapiente. 34

De acordo com José de Oliveira Ascensão, ao se referir ao Código Civil ( LGL 2002\400 ) português,
que, diferentemente do brasileiro, contém expressa menção à usucapio libertatis para a servidão, “o
art. 1.574.º não se contenta com o exercício do direito maior como livre: exige ainda a existência de
oposição ao exercício da servidão por parte do titular desse direito maior. Doutra maneira,
prevaleceria o título, que se imporia ao próprio proprietário”. 35

Porém, em relação à hipoteca, não há a possibilidade de convivência harmônica entre este direito
real de garantia e a propriedade adquirida pelo usucapiente. Não há, porque a hipoteca produz a
modificação da titularidade do proprietário, através da adjudicação ao credor hipotecário ou da
venda, em hasta pública ou particular, do imóvel.

Assim, a oposição à manutenção da hipoteca decorre de presunção hominis dos atos possessórios
praticados pelo possuidor, que repelem a modificação de sua titularidade dominial após tê-la
adquirida pela usucapião.

Em segundo lugar, a alegação dos que não admitem a extinção da hipoteca pela usucapião, diante
da ausência de exteriorização da posse, não observam que a usucapio libertatis não é causa de
aquisição de um direito pela posse. Ao contrário, como diz José de Oliveira Ascensão, “a usucapio
libertatis não é causa aquisitiva de um direito menor, é antes causa extintiva desse direito”. 36

A extinção da hipoteca pela aquisição da propriedade através da usucapião poderia, então,
perfeitamente ocorrer, posto que o exercício da exteriorização da posse não se constituiria em
requisito indispensável para a extinção deste direito, mas, apenas, para a sua aquisição.

São partidários da possibilidade da extinção da hipoteca pela usucapião em nosso direito Lafayette
Rodrigues Pereira, 37 Carvalho Santos, 38 Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, 39 Affonso Fraga,
40 Arruda Alvim 41 e Clóvis Bevilaqua. Todos os autores aceitavam a possibilidade da usucapião
extinguir os direitos reais de garantia registrados sobre o imóvel. Asseverava Clóvis Bevilaqua sobre
a antiga redação do inc. VI do art. 849 do CC/1916 ( LGL 1916\1 ) que:

“Não se tratando de prescrição da obrigação principal, é claro que é de prescrição da ação que se
ocupa o n. VI do art. 849.

E esta pode dar-se: como acima se disse, quando um terceiro adquire, como livre, um imóvel
hipotecado e o possui por 10 ou 20 anos, sem interrupção nem contestação, ignorando a existência
do gravame. Para esse adquirente, prescreveu a ação hipotecária.

Ou, em outros termos, o terceiro adquiriu a non domino o bem hipotecado, achando-se de boa-fé,
contando o tempo para adquirir o imóvel e tendo título justo. Com a sentença que reconhecer o
usucapião, extingue-se a ação hipotecária, do credor, porque o adquirente se tornou proprietário livre
desse bem.

Se, porém, o adquirente conhecia o gravame do imóvel, falta-lhe o requisito da boa-fé para poder
invocar em sua defesa a prescrição da ação hipotecária.

Quando a posse do adquirente atinge os 30 anos, dá-se o usucapião trintenário, que dispensa título
e boa-fé, por haver presunção legal de existirem. Neste caso, é claro que se acha, definitivamente,
prescrita a ação hipotecária. Nenhuma ação tem vida mais longa.” 42

3.4 Análise das diversas situações

Entendemos que quatro situações distintas podem ocorrer:

Usucapio libertatis

Página 5



(a) O proprietário de um imóvel que está na posse de terceiro, onera-o com uma hipoteca, não
cumpre o contrato e o credor hipotecário ajuíza ação executiva. Se o terceiro não cumpriu o prazo
para a aquisição pela usucapião, o imóvel pode ser perfeitamente levado à hasta pública, sem
qualquer oposição do possuidor.

(b) O proprietário ignora que terceira pessoa usucapiu sua propriedade, porquanto, apesar de ter
cumprido todos os requisitos legais, ainda não ajuizou a ação de usucapião, e, dá o imóvel em
hipoteca. Quando o credor hipotecário ajuizar a ação de execução hipotecária, basta ao usucapiente
alegar a nulidade da hipoteca, por ter sido dada por quem não era dono da coisa. 43

(c) O proprietário constitui hipoteca sobre o imóvel quando o bem já se encontra na posse de
terceiro, sem que este tenha, ainda, adquirido o imóvel pela usucapião. Entrementes, o terceiro
preenche o prazo para a usucapião após a constituição da hipoteca e antes da excussão pelo credor
hipotecário. De acordo com o efeito retroativo emanado da sentença declaratória da usucapião, a
hipoteca será nula, por ter sido oferecida por um não proprietário.

A despeito do posicionamento de Silvio Rodrigues, 44 a maioria de nossos doutrinadores, dentre eles
Arruda Alvim, 45 Orlando Gomes, 46 Caio Mário da Silva Pereira 47 e Tupinambá Miguel Castro do
Nascimento, 48 entendem que a retroatividade dos efeitos do direito declarado desde o início da
posse pela usucapiente afasta o direito real de garantia instituído pelo anterior proprietário, desde
que, tenha sido registrado após o início da posse ad usucapionem.

O E. STJ, através da 3.ª, como da 4.ª T., apreciou a matéria e entendeu no mesmo sentido:

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de usucapião modo originário de aquisição da
propriedade. Extinção da hipoteca sobre o bem usucapido. Súmula 83 desta corte. Reexame do
quadro probatório. Súmula 7 ( MIX 2010\1261 ) do STJ. Divergência não demonstrada. Decisão
agravada mantida. Improvimento.

I – Consumada a prescrição aquisitiva, a titularidade do imóvel é concebida ao possuidor desde o
início de sua posse, presentes os efeitos ex tunc da sentença declaratória, não havendo de
prevalecer contra ele eventuais ônus constituídos pelo anterior proprietário.

II – A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. Incidência da Súmula 7 desta Corte.

III – Agravo regimental improvido.” 49

“Direito civil. Usucapião. Sentença declaratória. Efeito ex tunc. Ônus real. Hipoteca constituída no
curso da posse ad usucapionem. Não prevalecimento do gravame contra o usucapiente.

I – Consumada a prescrição aquisitiva, a titularidade do imóvel é concebida ao possuidor desde o
início de sua posse, presentes os efeitos ex tunc da sentença declaratória, não havendo de
prevalecer contra ele eventuais ônus constituídos, a partir de então, pelo anterior proprietário.

II – Recurso especial não conhecido.” 50

(d) O proprietário constitui hipoteca sobre o imóvel antes do início da posse por terceiro.
Posteriormente, este terceiro se torna possuidor. O credor hipotecário ajuíza ação executiva após o
terceiro ter adquirido o domínio pela usucapião. Entendemos que a hipoteca será nula, diante da
natureza originária da aquisição 51 pela usucapião.

A maior parte da doutrina, todavia, em entendimento oposto, preserva o direito real de garantia
hipotecária quando este se constituiu anteriormente ao início da posse ad usucapionem. 52

Confira a lição de Nelson Luiz Pinto:

“Cremos, porém ser o usucapião uma forma de aquisição originária, porque não deriva de ato entre
usucapiente e proprietário, tal qual se dá na desapropriação e na ocupação, por exemplo. A nosso
ver, a aquisição da propriedade pelo usucapião, faz com que se extingam todos os direitos reais
constituídos sobre a coisa pelo antigo proprietário, durante a posse ad usucapionem.” 53

Da mesma forma, Lenine Nequete entende que a sentença proferida na ação de usucapião teria
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efeito retroativo e alcançaria o início da posse ad usucapionem, defluindo, daí, que seria ineficaz,
diante do usucapiente, as hipotecas constituídas apenas após o início de sua posse. 54

O E. Min. João Otávio de Noronha, em julgamento anteriormente comentado, 55 manifestou seu
entendimento no sentido de que:

“Se não é razoável legitimar-se contra o usucapiente eventuais gravames feitos incidir sobre o imóvel
por quem não mais detinha a sua titularidade, também não se faz plausível invalidar-se o ônus real
anterior à posse ad usucapionem, porquanto constituído pelo legítimo proprietário do bem, no pleno
exercício dos direitos inerentes a tal condição. Admitir-se o contrário, seria fazer tabula rasa dos
princípios afetos ao direito de sequela, informadores dos direitos reais de garantia, com graves e
indesejáveis consequências no plano da segurança jurídica.”

Entendemos, permissa venia, que se a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade,
inexistindo relação negocial entre o adquirente e o antigo proprietário do imóvel, por coerência com o
sistema, todas as hipotecas registradas sobre o imóvel deveriam ser extintas com a declaração da
usucapião, sejam as constituídas antes ou após o início da posse pelo usucapiente, pois, volta-se a
repisar, “a usucapião cria originariamente direito de propriedade“. 56

Se, como dizem, o usucapiente não adquire do anterior proprietário, mas, sim, contra ele, qual a
razão de se distinguir se a hipoteca foi constituída antes ou após o início da posse ad usucapionem?

No REsp 13.663/SP, que serviu de base para a decisão proferida pelo E. Min. João Otávio de
Noronha, 57 o E. Min. Athos Gusmão Carneiro citou a posição doutrinária de Nelson Luiz Pinto.
Todavia, não houve, concretamente, naquele voto, nenhuma distinção entre a hipoteca constituída
antes ou após o início da posse ad usucapionem.

Ao contrário, o E. Min. Athos Gusmão Carneiro enfatizou o caráter originário da aquisição pela
usucapião, observando que:

“Não havendo ponto algum de contacto entre o perdente da propriedade e o usucapiente, não
havendo sucessão, o domínio do anterior proprietário extingue-se pelo usucapião em favor do
possuidor, e se extingue com todos os direitos reais acaso concedidos pelo anterior proprietário, e
com todos os vínculos que caracterizem o anterior domínio, ou limitem o poder de dispor do anterior
proprietário. É que o usucapião não surge do exercício do poder de dispor do anterior dominus, mas
tão só pela posse, longeva e com ânimo de dono, do possuidor.”

Para nós, o que importa é a ausência de relação, sucessão ou continuidade entre o direito do
usucapiente e os direitos constituídos pelos proprietários anteriores. A ausência de qualquer relação
entre os proprietários anteriores e o usucapiente gera a extinção de quaisquer ônus reais por ele
constituídos, independentemente do momento inicial da posse ad usucapionem.

Esta é a posição de Arruda Alvim, ao não fazer distinção para a extinção da hipoteca pela usucapião,
o início da posse pelo usucapiente, diante do caráter originário da aquisição, in verbis:

“Outra consequência decorrente da consumação da usucapião é questionar-se se garantias reais
agregadas ao precedente direito de propriedade sobrevivem ou não. Se se trata de uma aquisição
originária – onde, portanto, não ocorreu transmissão – isto parece indicar que não podem ser
havidos como sobreviventes direitos reais decorrentes da precedente situação do direito de
propriedade, dado que o ‘ próprio direito de propriedade‘ precedente deixou de existir.” 58

3.5 A extinção da hipoteca pela usucapião ordinária

Resta-nos enfrentar a seguinte indagação: a usucapião ordinária, que exige o justo título e a boa-fé
para sua declaração, 59 também é idônea para extinguir a hipoteca devidamente registrada sobre o
imóvel? Ou, ao contrário, a existência do direito real de hipoteca afasta a boa-fé do possuidor a
respeito do desconhecimento da existência do direito real de garantia.

Carvalho Santos aceita unicamente a possibilidade da usucapião extraordinária extinguir o direito
real de hipoteca, 60 mas, não, da usucapião ordinária. Para o autor:

“O que não é possível admitir é o usucapião ordinário, que, exigindo a boa-fé, afasta a possibilidade
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de poder o terceiro alegá-lo, uma vez que a inscrição da hipoteca, valendo como publicidade, não
admite exista essa boa-fé.

Mas no caso de usucapião extraordinário, isto é, decorridos 30 anos, não exigindo a lei o requisito da
boa-fé nem do justo título, para que ele se verifique, não vemos porque não se possa admiti-lo contra
o credor hipotecário inscrito.” 61

Esta opinião é compartilhada por Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, ao salientar que:

“A prescrição, sendo aquisitiva, só diz respeito ao usucapião extraordinário ou especial, não ao
ordinário.

Explica-se: na verdade, a existência de justo título equipara o usucapiente à adquirente de coisa
hipotecada por ato jurídico derivado, hipótese que não extingue a garantia real. Em outros termos,
vai se usucapir com o mesmo efeito em que se adquiriria por justo título. É verdade que o justo título
– instrumento hábil para a transferência do domínio – é só pressuposto de aquisição pela posse
prolongada. Esta ocorrendo, o justo título desaparece. Porém, a posse que leva ao usucapião está
assentada numa realidade: aquisição do domínio (posse animus domini) com respeito ao direito de
sequela do credor hipotecário. Isto é fundamental para se saber que, no usucapião ordinário, a
aquisição do bem hipotecado não extingue a hipoteca, sob pena de se inserir, nesta aquisição,
má-fé, incompatível com o usucapião ordinário.” 62

Ao contrário, Affonso Fraga entendia que nada obsta o reconhecimento da boa-fé do possuidor,
desconhecendo-se a hipoteca que grava o imóvel. Para o autor, o importante é a ciência ou não do
possuidor quanto à hipoteca registrada sobre o imóvel. Verbis:

“Todo aquelle que adquire o immovel ou o possue in conditione usucapiendi, ignorando que fosse
gravado de hypotheca, pode se oppor ao titular desta com a praescriptio longi temporis.
Considera-se a prescripção referida como uma usucapio libertatis, isto é, liberação do immovel do
vinculo da hypotheca, ou, como uma prescripção extinctiva da acção hypothecaria, é certo que, num
e noutro caso, ella já por direito romano operava a extincção da hypotheca.” 63

Clóvis Bevilaqua acompanhava esse entendimento e acolhia a possibilidade da usucapião ordinária
extinguir a hipoteca do imóvel, ao discorrer que:

“Não se deve presumir, sempre, má-fé da parte do adquirente, porque a inscrição dá plena
publicidade à hipoteca, pois que, em verdade, é possível (menos, talvez, nos centros adiantados,
mas, irrecusavelmente, em lugares distantes) que alguém adquira, de boa-fé e mediante justo título,
um imóvel gravado de ônus real, supondo-o perfeitamente livre. E se, apesar da transcrição, é lícito
usucapir o imóvel, não há razão suficiente para não admiti-la em virtude da inscrição.” 64

Da mesma forma, Arruda Alvim entende que:

“O nosso entendimento a respeito da sobrevivência das garantias reais constituídas pelo precedente
proprietário depois de iniciado o prazo para usucapir é o de que essas desaparecerão, quer na
hipótese de usucapião ordinária, quer na de usucapião extraordinária, em ambos os casos, quando
consumados.” 65

Pensamos ser possível, de modo geral, a extinção da hipoteca através da usucapião ordinária. 66

Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, após uma análise percuciente da boa-fé no direito comparado,
afirma que “nossa conceituação legal de boa-fé perfilha por sua natureza subjetiva ou psicológica. O
direito pátrio concebe-a como ignorância, não como convicção”. 67- 68 E, mais à frente:

“O conceito subjetivo de boa-fé adotado pelo Código Civil ( LGL 2002\400 ) brasileiro é delimitado
por um critério ético. Ela deixará de existir desde que as circunstâncias façam presumir que o
possuidor não ignora os vícios possivelmente existentes. Isto ocorre quando as resultantes objetivas
da situação sejam de tal forma evidentes que o não reconhecimento do vício implique erro
inescusável. O erro, assim concebido, origina-se da violação de um mínimo de diligência exigível,
apreciada em cada caso concreto.”

Para nós, somente a análise do caso concreto é que permitirá saber se o erro praticado pelo
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possuidor foi ou não inescusável, capaz de afastar sua boa-fé em relação ao desconhecimento da
existência de hipoteca sobre o imóvel. Não há nada que impeça, a priori, a usucapião ordinária
conduzir à extinção da hipoteca. Tudo dependerá da presença ou não da boa-fé do possuidor em
relação à ciência do gravame. 69

4. Conclusões

O art. 1.499 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) não é taxativo. Há outras formas não previstas em lei que
geram a extinção da garantia hipotecária.

Não basta a configuração da causa de extinção prevista em lei, sendo necessário, também, o
posterior cancelamento da hipoteca, com a prova da causa geradora da extinção no cartório de
registro de imóveis.

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. O adquirente toma para si o bem objeto
de apropriação sem qualquer transmissão por outrem.

Não há a possibilidade de convivência harmônica entre a hipoteca e a propriedade adquirida pelo
usucapiente. A hipoteca produz a modificação da titularidade do proprietário, através da adjudicação
ao credor hipotecário ou da venda, em hasta pública ou particular, do imóvel.

A oposição à manutenção da hipoteca decorre de presunção hominis dos atos possessórios
praticados pelo possuidor, que repelem a modificação de sua titularidade dominial após tê-la
adquirido pela usucapião.

A usucapio libertatis não é causa de aquisição de um direito pela posse. Ao contrário, é causa
extintiva desse direito.

A extinção da hipoteca pela aquisição da propriedade através da usucapião pode perfeitamente
ocorrer, posto que o exercício da exteriorização da posse não se constitui em requisito indispensável
para a extinção deste direito, mas, apenas, para a sua aquisição.

Se o proprietário de um imóvel que está na posse de terceiro onera-o com uma hipoteca, não
cumpre o contrato e o credor hipotecário ajuizar uma ação executiva, caso o terceiro não tenha
cumprido o prazo para a aquisição pela usucapião, o imóvel pode ser perfeitamente levado à hasta
pública, sem qualquer oposição do possuidor.

Se o proprietário ignora que terceira pessoa já usucapiu sua propriedade e dá o imóvel em hipoteca,
quando o credor hipotecário ajuizar a ação de execução hipotecária bastará ao usucapiente alegar a
nulidade da hipoteca, por ter sido dada por quem não era dono da coisa.

Se o proprietário constitui hipoteca sobre o imóvel quando o bem já se encontrar na posse de
terceiro, sem que este tenha, ainda, adquirido o imóvel pela usucapião e o terceiro preencher o prazo
para a usucapião antes da excussão pelo credor hipotecário, de acordo com o efeito retroativo
emanado da sentença declaratória da usucapião, a hipoteca será nula, por ter sido oferecida por um
não proprietário.

Se o proprietário constitui hipoteca sobre o imóvel antes do início da posse por terceiro e,
posteriormente, este terceiro se tornar possuidor, caso o credor hipotecário venha a ajuizar a ação
executiva após o terceiro ter adquirido o domínio pela usucapião, a hipoteca também será nula,
diante da natureza originária da aquisição pela usucapião.

Pensamos ser possível, de modo geral, a extinção da hipoteca também pela usucapião ordinária.
Somente a análise do caso concreto é que permitirá identificar a presença ou não da boa-fé do
possuidor em relação à ciência do gravame, circunstância necessária para sua extinção.
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16. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. vol. 5, p. 115). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
entendem que na sentença de procedência a carga principal é a declaratória, mas reconhecem haver
também carga constitutiva. Para os autores, “predomina a carga declaratória, porque declara relação
jurídica preexistente, pois o possuidor adquiriu a propriedade pelo só exercício da posse ad
usucapionem.

Pode-se vislumbrar, também, carga constitutiva, porque somente com o ingresso da sentença no
registro imobiliário (art. 1.245, § 1.º, do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) ) é que o novo proprietário poderá
dizer-se com propriedade de direito, podendo aliená-la por escritura pública que será hábil para ser
registrada, bem como apresentar-se como proprietário para todos os fins de direito (v.g., sujeito
passivo da obrigação tributária relativa a imóveis)” (Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de
Andrade. Código Civil ( LGL 2002\400 ) comentado. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 890).

45 Pontua Arruda Alvim: “assim, por exemplo, a aquisição da propriedade por força da consumação
do prazo para usucapir se dá no momento em que resulta preenchido o requisito legal do tempo da
usucapião (naturalmente pressupostos ou ocorrentes os outros requisitos, preexistentes ao cabo do
período); essa situação deve ser objeto de reconhecimento judicial declaratório, de maneira que com
o registro da sentença de procedência da ação de usucapião apenas se atribui publicidade à
declaração da existência, precedente à própria decisão, do direito daquele que usucapiu. Note-se
que a propriedade resta adquirida no momento em que se preencheram os requisitos legais, mas
isso exige declaração jurisdicional, pela ação de usucapião, para formalizar o direito de propriedade.
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Se se tratar de exceção de usucapião, o resultado ficará circunscrito às partes e dele não há
possibilidade de se levar ao Registro de Imóveis” (Arruda Alvim Netto, José Manoel de, op. cit., p.
163).

46 Gomes, Orlando, op. cit., p. 168.

47 Para Caio Mário, “o julgador limita-se, por ela, a declarar uma situação jurídica preexistente. Se,
ao revés, a aquisição da propriedade dependesse da sentença, seria esta constitutiva. A distinção
não é meramente bizantina, e já sofreu a jurisprudência sua repercussão prática na resposta à
indagação se pode usucapião extraordinário ser oposto em ação reivindicatória, como defesa. Se a
sentença fosse requisito essencial, o réu, não a tendo, ver-se-ia inibido de invocá-la. Não o sendo,
como efetivamente não é, à pretensão do reivindicante o possuidor alega em defesa a aquisição por
usucapião e, provando no correr da ação que lhe assistem os elementos básicos – posse e tempo –
requer ao juiz que o declare. A postulação é lícita, de vez que a sentença na ação reivindicatória é
dúplice, no sentido de valer como reconhecimento do direito de propriedade do réu, quando o autor
dela decai sob este fundamento” (Pereira, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 146).

48 Nascimento, Tupinambá Miguel Castro do, op. cit., p. 124.

49 AgRg no AgIn 1.319.516/MG, 3.ª T., j. 28.09.2010, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 13.10.2010.

50 REsp 716.753/RS, 4.ª T., j. 15.12.2009, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.04.2010. Há
outro julgado, mais antigo, no E. STJ, do E. Min. Athos Gusmão Carneiro, acompanhado à
unanimidade pelos E. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo Teixeira e Barros Monteiro,
e que serviu de base para o julgamento acima comentado, in verbis: “Ação reivindicatória. Alegação
em defesa, de usucapião extraordinário. Imóvel em fideicomisso, com cláusula de inalienabilidade. A
aquisição por usucapião é aquisição originária. Com relação ao usucapiente, importa a posse pelo
prazo de 20 anos, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono. Nenhuma relação ou sucessão existe
entre o perdente de direito de propriedade, e o que a adquire pelo usucapião. Com o usucapião,
simplesmente extingue-se o domínio do anterior proprietário, bem como os direitos reais que tiver ele
constituído, e sem embargo de quaisquer limitações a seu poder de dispor. Prazo de 20 anos
consumado no interregno entre a data em que o fiduciário mais jovem completou os 16 anos, e a
data de propositura da ação reivindicatória. Recurso especial conhecido e provido pela alínea c, mas
não provido ( REsp 13.663/SP, 4.ª T., j. 22.09.1992, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, DJ
26.10.1992).

51 Segundo Arruda Alvim, “em rigor, falar-se em aquisição na hipótese de usucapião, não é correto,
dado que não há negócio jurídico, senão que a usucapião cria originariamente direito de propriedade
“ (Arruda Alvim Netto, José Manoel de, op. cit., p. 158).

52 Para um melhor aprofundamento na doutrina argentina, conferir trabalho da jurista Beatriz A.
Areán (Areán, Beatriz A. Juicio de usucapion. 5. ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2007. p. 604).

53 Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1991. p. 135.

54 Nequete, Lenine. Da prescrição aquisitiva: usucapião. 3. ed. Porto Alegre: Ajuris, 1981. p. 54.

55 REsp 716.753/RS, 4.ª T., j. 15.12.2009, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.04.2010.

56 Arruda Alvim Netto, José Manoel de, op. cit., p. 158.

57 Aliás, deve ser dito que a posição preconizada pelo E. STJ não está consolidada. O E. Min. Luis
Felipe Salomão ressalvou, ao votar, que: “como S. Exa., fez uma distinção em relação a gravames
anteriores à aquisição da posse, e ainda não tenho convicção quanto a esse ponto, se o usucapião
efetivamente purifica a aquisição integral da posse ou não. Quanto aos atos anteriores, tenho minhas
reservas, por isso, eminente Min. João Otávio de Noronha, no caso concreto, acompanho-o
integralmente, apenas ressalvando esse ponto de vista quanto aos atos anteriores”.

58 Arruda Alvim Netto, José Manoel de, op. cit., p. 161.
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59 “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé, o possuir por 10 (dez) anos. Parágrafo único. Será de 5 (cinco) anos o
prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro
constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem
estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

60 A usucapião extraordinária e a usucapião constitucional, rural e urbana, não elencam o justo título
e a boa-fé como requisitos para sua declaração.

61 Carvalho Santos, José Manuel de, op. cit., p. 519.

62 Nascimento, Tupinambá Miguel Castro do, op. cit., p. 124.

63 Fraga, Affonso, op. cit., p. 904.

64 Bevilaqua, Clóvis, op. cit., p. 299.

65 Arruda Alvim Netto, José Manoel de, op. cit., p. 160-161.

66 De acordo com Lenine Lequete, “a ofensa que assim se faz ao direito do credor, por outro lado,
não repugna ao direito, pois estava em seu poder diligenciar para interromper a prescrição. Nem é
lícito dizer, para a usucapião ordinária, que a publicidade da inscrição faz supor a má-fé da parte do
adquirente: – a má-fé, como refere Clóvis, não se presume senão quando a lei assim o estatui. A
presunção comum é a de boa fé. Além disso, também a transcrição é forma de dar publicidade ao
direito, e o credor hipotecário deve conhecer, por ela, a alienação do imóvel; se deixa correr o tempo
e, por sua negligência o seu direito perde a eficácia, sibi imputet“ (Nequete, Lenine, op. cit., 2. ed., p.
49-50).

67 Bourguignon, Álvaro Manoel Rosindo. Embargos de retenção por benfeitorias. São Paulo: Ed. RT,
1999. p. 91.

68 Arruda Alvim esclarece que “a boa-fé subjetiva marca-se, na doutrina, em tema da posse, por se
constituir na identificação de um estado de cognição ou não, do sujeito hipoteticamente cognoscente,
com vistas, em última análise, a saber se tem ele consciência do vício ou do obstáculo que impede a
aquisição da coisa; traduzindo-se, ainda, em outros termos, se tem, esse, consciência de que – com
tal convicção – está lesando direito alheio. Como raiz valorativa do dever de não violar direito alheio,
encontra-se a ideia de homem honesto: não se deve lesar ninguém. Se não tem consciência do vício
obstativo de uma aquisição, e se se conclui que agiu com diligência normal, esse alguém está agindo
honestamente, ou seja, não tem a consciência de estar lesando outrem” (Arruda Alvim Netto, José
Manoel de; Couto, Mônica Bonetti. Comentários ao Código Civil ( LGL 2002\400 ) brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 2009. vol. XI, t. II, p. 170).

69 Antonio José Teixeira Junior vai ao encontro dessa posição ao pontuar que: “Conclui-se, pois, não
constituir impedimento absoluto ao usucapião ordinário a existência da hipoteca. Entretanto, a
presunção de conhecimento obrigará aquele que pretende usucapir a coisa demonstrar haver
adotado, rigorosamente, todas as cautelas no sentido de se assegurar de que, efetivamente, adquiria
bem o imóvel, pois o fazia de quem era o seu dono e que nada comprometia o negócio, como ainda,
relativamente ao próprio negócio, fora adequadamente cuidadoso” (Teixeira Júnior, Antônio José, op.
cit., p. 144).
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