
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUCAPIÃO DA PROPRIEDADE IMATERIAL  



RESUMO 

   O presente estudo parte de uma inquietante indagação: um bem corpóreo 

que se livra de seu corpus mechanicum sem perder a sua essência, transforma-se em 

outro bem? Ou seja, um bem que é passivo de direitos e obrigações escapa ao 

ordenamento jurídico com sua desmaterialização? A partir desta resposta, é analisada a 

extensão do vocábulo coisa, sujeito passivo da usucapião, para saber se os bens 

incorpóreos se subsumem a este instituto. 

 

  Ultrapassadas tais questões, e após breve escorço histórico da usucapião, 

que nos mostra a evolução e o escopo do instituto, foram analisados diversos bens e 

direitos, todos intangíveis, que são os principais alvos de disputas judiciais, em virtude 

dos altos valores econômicos envolvidos e, pela mesma razão, são cogitados como 

passíveis de serem usucapidos. E, embora todos os bens e direitos analisados sejam 

imateriais, cada qual merece tratamento distinto por incidir legislação específica, motivo 

pelo qual não há conclusão geral nesta matéria. 

 

  Afinado com a tendência modernizadora da nova sociedade tecnológica, 

o presente estudo busca a confluência entre antigos institutos com a nova realidade 

fática, para se alcançar um resultado prático célere, sem, contudo, desvirtuar conceitos 

jurídicos enraizados em nosso sistema jurídico.  

 

  São novos fatos que surgem e devem subsumir às não tão novas normas 

positivadas, em virtude da pronta resposta que a sociedade espera, seja pela 

concretização da função social ou por outros princípios maiores, tais como a dignidade 

da pessoa humana, que a usucapião traz consigo. 

 

  Pois bem, a possibilidade da usucapião da propriedade imaterial deverá 

ser analisada em cada caso específico e, se admitida, trará ao nosso ordenamento a 

confluência entre a posse, a propriedade e a função social de ambas culminando na 

almejada segurança jurídica.  

 



ABSTRACT 

 

   This study starts with a disquieting question: tangible goods that get rid 

of its corpus mechanicum without losing its essence becomes another goods? In another 

words, one that is subject to rights and obligations comes off the legal system with its 

dematerialization? From the answer of this question, the extension of the term thing, 

passive subject to adverse possession (“usucapio”), was analyzed in order to find out if 

intangible goods are subject to this institute. 

  

   Subsequent to these issues, and after a brief historical sketch of adverse 

possession, which shows the evolution and scope of the institute, different goods and 

rights were analyzed, all intangible, which are the main targets of litigation, because of 

the high economic values involved and because of the same reason, are pondered as 

subject to adverse possession. And, although all analyzed goods and rights are 

intangible, each of which deserves separate treatment because of its specific legislation, 

reason why there is no general conclusion on this matter. 

  

   In harmony with the modernizing tendency of the new technological 

society, this study seeks the confluence between old institutions with the new factual 

reality, in order to achieve a quick practical result, without, however, detract legal 

concepts rooted in our legal system. 

  

   New facts that arise and are subject to the not so new legal norms, 

because of the rapid response that society expects, in consequence of the social function 

or other major principles such as human dignity, which adverse possession brings along. 

  

   Well, the possibility of adverse possession of intangible goods should be 

examined in each specific case and, if admitted, will bring to our legal system the 

confluence between possession, ownership and the social function of both culminating 

in the desired legal certainty. 



INTRODUÇÃO 

 

O instituto da usucapião é tema bastante difundido entre os doutrinadores 

da cátedra civilista. Diversas são as elucubrações que envolvem o tema, mostrando o 

quão polêmico e fascinante se mostra o instituto ora abordado.  

 

 A usucapião traz em seu bojo a efervescência dos institutos dos direitos 

reais, insertos no ramo do direito de propriedade, onde nascem inúmeras controvérsias 

que permeiam tanto a seara do Direito, quanto da economia, da sociologia e da política. 

 

A usucapião, prevista no art. 1.238 e seguintes do Código Civil de 2002 é 

um dos modos originários de aquisição de propriedade e visa a emprestar juridicidade à 

situação fática, depois de transcorrido certo lapso temporal estabelecido em lei.  

   

Dentro deste contexto, o estudo que ora se propõe tratará de analisar a 

possibilidade de recair o instituto da usucapião sobre bens incorpóreos, haja vista a idéia 

arraigada de que a posse não alcança estes bens, mas tão-somente os bens corpóreos. 

 

O tema afigura-se ainda bastante propício na atualidade na medida em 

que se percebe um aumento significativo no número de ações de usucapião de bens 

móveis, principalmente na era tecnológica que estamos vivendo, com equipamentos, 

máquinas e aparelhos cada vez mais sofisticados e de altíssimo valor1, cuja 

característica da corporeidade vem constantemente desaparecendo. 

                                                
1 Cf. PINTO, Nélson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo: RT, 1987, p. 70. 



CONCLUSÃO 

 

  A usucapião surgiu para emprestar juridicidade a uma situação precária 

visando a estabelecer segurança jurídica e proporcionar à propriedade usucapida uma 

finalidade útil, que ganhou relevo com o advento do Código Civil de 2002 com a 

chamada função social da propriedade. 

 

  Desde a antiguidade, os legisladores de diversos Estados vêm se 

preocupando em manter o instituto da usucapião presente e atualizado com as políticas e 

economias públicas, com a forte tendência de redução dos prazos para sua percepção, 

diante da crescente velocidade do aperfeiçoamento dos negócios jurídicos.  

 

  Além da redução do lapso temporal entre o início e a resolução do 

negócio jurídico, outros fatores também afetaram o conceito primário de usucapião. 

Antes se admitia tão-somente a usucapião de bens corpóreos devido à tradição 

romanística de propriedade. Com o passar dos tempos, ganhou espaço a tese pela 

admissão da usucapião sobre bens incorpóreos, com forte influência do Direito canônico 

e germânico. Passou-se, então, admitir a posse de direitos, sendo seu exemplo clássico a 

servidão que, diga-se, até hoje está presente em diversos ordenamentos jurídicos. 

 

  Nesse contexto, a tese de se recair a posse sobre direitos ganhou tamanho 

relevo que expoentes da doutrina passaram a estendê-la para os direitos pessoais. No 

entanto, a tese da posse de direitos pessoais não logrou êxito, eis que se tratava de meio 

artificioso para a defesa desses direitos que, posteriormente, ganharam meios mais 

eficazes para sua defesa, caindo em desuso a adoção de interditos proibitórios em se 

tratando de direitos pessoais.  

 

  A posse ficou, pois, restrita aos direitos reais e aos poucos vem se 

estendendo a diversos bens incorpóreos que vem surgindo ou mesmo àqueles bens 

corpóreos que vem se desmaterializando, com o abandono do respectivo suporte físico, 

como é o caso dos créditos. 

 



  Como pudemos denotar, o conceito de coisa que o nosso Código Civil se 

refere abrange tanto bens materiais como bens imateriais. Assim, admitida a posse de 

bens imateriais tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência é que defendemos a 

usucapião da propriedade imaterial. 

 

  Permeando diversos bens incorpóreos, pudemos observar que a posse 

sobre bens incorpóreos é facilmente percebida pelo uso econômico da coisa e através de 

atos exteriorizáveis de proprietário, ignorando-se a palpabilidade do bem. 

 

  Dentre diversos bens incorpóreos, analisou-se aqueles que têm maior 

valor econômico e, portanto, alvo de disputas possessórias. Foram examinados os 

seguintes bens imateriais: servidão; enfiteuse; direito real de uso; linhas telefônicas; 

ações; direito de autor; propriedade industrial; energia elétrica; bens virtuais, e cargo 

público. 

 

  Após a análise de tais bens, ficou assentada a possibilidade de usucapião 

de servidões, da enfiteuse, do direito real de uso, de linhas telefônicas, de ações, da 

propriedade industrial, da energia elétrica e dos bens virtuais, com o parêntesis de que é 

impossível a usucapião em face das concessionárias e/ou empresas que prestam serviços 

correlatos, por se tratar de relações jurídicas complexas que envolvem serviços públicos 

e contratos. 

 

  Embora polêmica a discussão sobre a possibilidade de usucapião de 

direitos, nunca se negou a incidência da usucapião sobre servidão, desde a antiguidade. 

Em Roma, era comum a usucapião de aquedutos e outras servidões de passagem. 

 

  Para a justificativa de sua aquisição pela posse, muitos autores 

igualavam-na aos bens materiais, dizendo tratar-se de uma quase-posse. No entanto, 

vimos que tal distinção não merece nossos aplausos, por abarcar a posse tantos bens 

materiais quanto imateriais. 

 

  No Brasil é inconteste a possibilidade de incidir a usucapião sobre 

servidões, eis que a matéria foi expressamente incorporada em nosso orbe jurídico (art. 

1.379, CC). 



  Ao lado das servidões, analisamos a possibilidade de incidir a usucapião 

sobre outros direito reais. A enfiteuse, apesar de extinta na nova codificação cível, 

permanece viva em nosso mundo fático. Como sua incidência se dá em imóveis que 

pertencem à União, o instituto não alcança propriamente tais bens. A usucapião fica 

restrita, pois, ao direito real de enfiteuse, circunscrita entre particulares. No entanto, 

acreditamos que a usucapião da enfiteuse não pode mais ser alegada em face do Código 

Civil de 2002, que aboliu este instituto. Caso contrário, tornar-se-ia perpétua a enfiteuse 

em contrassenso aos princípios deste novo Código.   

 

  Face à extinção da enfiteuse, remanesce ao enfiteuta alegar a usucapião 

do direito real de uso de bem público. Tal como analisado, o direito real de uso é mais 

um dos direitos reais sujeitos à usucapião. Mais uma vez, frise-se, em se tratando de 

bens públicos inexiste usucapião. O direito real de uso, ainda que de bem público, é 

passível de usucapião no âmbito dos agentes privados. 

 

  Com relação aos direitos reais em garantia (penhor, anticrese, hipoteca), 

incabível falar-se em usucapião pela própria natureza dos atos: o bem gravado não pode 

ser usucapido pelo credor hipotecário, pignoratício ou anticrético pelo fato do contrato 

afastar a usucapião.  

 

  Saliente-se que, apesar de incabível a usucapião de direitos reais em 

garantia, pode haver a usucapião por terceiros dos bens dados em garantia, caso em que 

resolver-se-ão os respectivos contratos reais de garantia. 

 

  A questão a respeito da usucapião de linhas telefônicas, após intensos 

embates jurídicos, restou pacificada nos termos da súmula 193 do Superior Tribunal de 

Justiça, admitindo sua possibilidade. Lembre-se, todavia, que neste caso a usucapião 

opera em favor do novo usuário em face da linha telefônica, não afetando a 

concessionária sob qualquer prisma, que presta serviço público de caráter pessoal. Aqui, 

não se verifica a usucapião do serviço, mas simplesmente a usucapião do uso da linha 

telefônica.  

 

  A usucapião de ações que compõe uma sociedade também restou 

admitida, cuja tese é ancorada nos mais renomados juristas brasileiros. Sustentamos a 



possibilidade de se usucapir ações na medida em que admitida a usucapião sobre bens 

incorpóreos que não perderam sua essência com o afastamento de seu suporte físico. E 

mais, verificados atos de posse (percepção dos frutos, p.e.), ainda que ausente o corpus, 

deve ocorrer a usucapião em torno desses bens.   

  

  A propriedade intelectual também foi objeto de nosso estudo, que, 

didaticamente, subdividimos em direito de autor e direito industrial, por encontramos 

respostas díspares entre ambos. No direito de autor, excluiu-se a possibilidade de se 

incidir a usucapião, eis que se trata de direitos personalíssimos e imprescritíveis. No 

entanto, com relação à propriedade industrial, o mesmo caminho não foi traçado: restou 

assentada a possibilidade de usucapir a propriedade industrial, conforme vasta 

jurisprudência a respeito do tema.  

 

  Outro bem incorpóreo que mereceu nossa atenção foi a energia elétrica. 

A energia elétrica, tal como os gases, são bens que circulam comercialmente, portanto, 

estão adstritos à posse, ainda que ausente o suporte físico. No entanto, as centenas de 

megawatts2 diariamente comercializadas têm sua circulação econômica regulada e 

depende de registro prévio. Assim, não obstante a energia elétrica ser bem suscetível de 

posse, não existe o bem disponível no mercado que ensejaria a usucapião: energia 

comercializada é energia consumida, segundo regras do próprio sistema. Embora, se se 

arguisse a usucapião extraordinária percebida através de furto, poderíamos sustentar sua 

aplicação, embora seja uma hipótese factualmente remota, haja vista as dificuldades 

técnicas e o fácil controle dos agentes não regulados. 

 

  Também foi, neste trabalho, ventilada a hipótese de usucapião de bens 

virtuais, tais como o domínio, o correio eletrônico e os programas de computador. Tanto 

o domínio quanto o correio eletrônico, via de regra, são fornecidos aos usuários 

mediante contrato com os provedores e, portanto, não são suscetíveis de usucapião. 

Questão, portanto, que remanesce é a admissibilidade de usucapião sobre os nomes de 

tais endereços virtuais. Tais quais as marcas, os endereços virtuais podem ser adquiridos 

por usucapião. O mesmo não ocorre com os programas de computador que são 

albergados pelo direito de autor e, portanto, não usucapíveis. Mas, lembre-se, pode 

                                                
2 Unidade de medida de energia. 



haver a incidência da usucapião sobre a licença de uso do programa de computador por 

terceiro em face da desídia do usuário primitivo.   

 

   Por fim, analisamos a possibilidade de incidir o instituto da usucapião 

sobre cargos públicos, que, apesar de ventilada a hipótese por um ramo da sociedade, 

não há qualquer embasamento legal para tanto, sendo vedada esta hipótese. 

 

  Assim sendo, perfilando os diversos bens imateriais já suscitados, o 

presente trabalho buscou, através da história, doutrina e jurisprudência, formar uma 

releitura dos elementos estruturais constantes do tipo legal existente, rompendo 

paradigmas até então existentes, dentro de uma zona de conforto segura, sem afrontar a 

segurança jurídica almejada, para encaixar à hipótese de usucapião bens incorpóreos, 

que, apesar da ausência do corpus, são objetos de posse, eis que perceptíveis os atos de 

posse que deles emanam e que são claramente identificáveis e hábeis de se tornarem 

propriedade de sujeito determinável, porventura um usucapiente. 
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