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RESUMO 

Esta monografia enfoca sucintamente, a Usucapiao Constitucional, origem historica, 

conceituacao, seus aspectos imprescindiveis a luz do Codigo de Processo Civil, da 

Constituicao Federal, do Codigo Civil, do Estatuto da Terra, a sua aplicacao, utilizacao, 

como mecanismo jurfdico inovador de justica social, e posicionamentos doutrinarios 

referentes ao tema. 
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INTRODUCAO 

Este trabalho monografieo, abordara o tema da Usucapiao Constitucional e seu 

rito processual civil. 

Reputa-se a Usucapiao Constitucional, como um instituto importante, inovador, 

sob os aspectos juridico e social. 

Pode-se indubitavelmente elencar a Usucapiao Constitucional, juntamente com o 

habeas data, o mandado de seguranca coletivo, o referendum, o plebiscito, o projeto de 

iniciativa popular, como importantissimos direitos modernizadores introduzidos na Carta 

Magna Federal, pelos legisladores constituintes, e promulgada na data de 05 de outubro 

de 1988, pelo saudoso Ulysses Guimaraes. 

O presente trabalho, tera como objetivo a analise, o exame, o estudo de alguns 

aspectos fundamentais da Usucapiao, e de pontes que suscitam teses polemicas a luz da 

doutrina. 

No capitulo primeiro sera enfocado a origem historica da usucapiao, sua 

conceituacao e a natureza juridica da agao de usucapiao. No capitulo segundo sera 

abordada a legitimidade ativa ad causam e os integrantes do polo passivo na agao da 

usucapiao constitucional. O capitulo terceiro tratara dos requisites genericos da 

usucapiao, as exigencias constitucionais da usucapiao e prova na agao de usucapiao. O 

capitulo quarto analisara a intervengao do orgao ministerial publico e a obrigatoriedade 

da notificagao da fazendo publica. O capitulo quinto examinara os bens insuscetiveis de 

usucapiao e a impossibilidade ou possibilidade de se usucapir terras devolutas. Por fim o 

capitulo sexto discorrera sobre a usucapiao como instrumento de justiga social. 
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Os metodos cientificos que serao usados no corrente trabalho, sao o descritivo e o 

analitico. 

O tema que sera analisado e importante em face de tratar-se de um instituto 

juridico com reflexos sociais amplos, posto ter aplicacao tanto no anibito urbano quanto 

no rural. 

Justifica-se a presente monografia, em razao de experiencias obtidas no exercicio 

profissional, em ter-se patrocinado inumeras demandas judiciais, visando a coneretizacao 

do direito da Usucapiao em prol dos promoventes das acoes processuais, e bem como 

pelo interesse cientifico que o tema desperta. 
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CAPITULO I 

ORIGEM DA USUCAPIAO, CONCEITOS E NATUREZA JURIDICA 

DA AQAO DE USUCAPIAO. 

O instituto da Usucapiao tem sua origem remota, longinqua, no Direito Romano, 

o qual e incontestavelmente, fonte historiea, primordial e fundamental do Direito, no 

mundo ocidental, inclusive, de importantissimos institutes juridicos existentes 

atualmente. 

Sobre o surgimento antiqm'ssimo da Usucapiao, PINTO assim informa (1991. ps. 

42 e 43): 

A figura do Usucapiao surgiu no Direito Romano, com o fito de proteger a 

posse do adquirente imperfeito, que recebera a coisa sem as solenidades 

necessarias, de acordo com a legislacao vigente aquela epoca. A aquisicao 

imperfeita podia decorrer da falta de Mancipatio (forma solene para transferir 

a propriedade) ou entao, da ausencia do Direito a ser transmitido, quando o 

alienante nao era o proprietario. O Direito Romano estabeleceu uma dupla 

protecao para estes casos, garantindo, ao adquirente imperfeito, de um lado as 

ac5es possessdrias, e, apos o decurso de certo Iapso de tempo, que se 

transformasse em legitimo proprietario. 

De acordo com o jurista PINTO (199100, ps. 42 e 43): 

"Podemos encontrar informacoes historicas mais detalhadas a partir da Lei 

das XII Tabuas, conforme Ebert Ghamoun e Lenine Nequete. As XII Tabuas 

teriam estabelecido o prazo de dois anos para o usucapiao dos imoveis e de 

um ano para os m6veis. O que importa destacar, a nosso ver, sao as condicSes 

que se estabeleciam como necessarias ao usucapiSo: coisa idonea (res 
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habilis), posse continuada durante um certo prazo, justo titulo ou justa causa 

(iustus titulus ou iusta causa) e boa fe". 

Sobre a etimologia da palavra Usucapiao, ZACARIAS, (2006, p. 16) relata que 

este vocabulo deriva "do latim usucapio, de usucacapere (usucapir), exprime o modo de 

adquirir pelo uso, ou adquirir pela prescricao". 

A defmicao da Usucapiao comporta posicionamentos doutrinarios divergentes, 

entre os juscivilistas, tanto os autores nacionais como os estrangeiros. 

Como destaca KANT (apud PINTO, 1991), sua concepcao da usucapiao e: 

O usucapiao tern por fundamento, a perda do direito do proprietario em 

decorrSncia de sua negligSncia, que constitui em, durante largo espaco de 

tempo, nao faze-lo valer pratica e concretamente. Essa negligencia, para 

aquele que esta usucapindo, constitui-se num elemento de certeza sobre o 

abandono da coisa. 

Juristas como SAVIGNY, CLOVIS BEVILACQUA e OROZIMBO NONATO, 

preferem chamar a usucapiao de prescricao aquisitiva. 

Assim define a usucapiao ZACARIAS (2006, p. 16): "A usucapiao e tambem 

conhecida como 'prescricao aquisitiva', e forma originaria de aquisicao de propriedade 

por exercicio da posse sem oposicao durante determinado tempo, de forma mansa, 

pacifica e continuada". 

O consagrado LARANJEIRA (2000, p.216) ensina: "Usucapiao e prescricao 

aquisitiva, tendo por objeto os dominios e os direitos reais. Pressupoe a posse. E, ao 

mesmo tempo, causa de aquisicao, para o beneficiario, e extincao de direitos, para o 

proprietario". 

Consoante SILVA, "A usucapiao e um dos modos de aquisicao originaria da 

propriedade de bens moveis e imoveis, e de outros direitos reais (habitacao, enfiteuse, 
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servidoes reais, uso, usufruto), mediante o prolongamento da posse e o preenchimento 

pelo possuidor, dos demais requisitos exigidos legalmente para sua configuracao". 

No entendimento do ilustrado PINTO (op. cit. p. 13), a usucapiao: "e uma forma 

de aquisicao da propriedade em que nao so a posse qualificada, mas tambem o decurso 

do tempo desempenliam papeis de relevancia definitiva". 

O renomado juscivilista CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (apud PINTO, 

1991 p.41), afirma que a usucapiao "e uma modalidade aquisitiva que pressupoe a perda 

do dominio por outrem, em beneficio do usucapiente". 

Predominantemente os doutrinadores consideram o usucapiao como forma de 

aquisicao de natureza originaria, posto que, o usucapiente nao sucede juridicamente ao 

proprietario, eis que nao adquire dele, mas contra ele. 

Concernentemente a controversia doutrinaria de ser o usucapiao um modo de 

aquisicao originario ou derivado, adotamos posicionamento segundo a nossa perspectiva, 

de que o usucapiao, trata-se de uma forma, um meio originario de se adquirir a 

propriedade de um bem, e objetivamente na modalidade do usucapiao constitucional ora 

analisado, o direito de usucapir um imovel urbano ou rural, esta tutelado, em nossa Lex 

Mater. 

E temos esta compreensao de ser a usucapiao um modo de natureza originaria, 

em face de ter o usucapiente conquistado este direito embasado no abandono do bem, da 

inertia de um suposto, provavel proprietario, em virtude do inequivoco animus domini, 

pela falta de oposicao, pela posse mansa, serena, e pela fiuencia do lapso temporal. 

No que concerne objetivamente a usucapiao constitucional, podemos defini-lo 

como uma modalidade inovadora, especial de usucapiao, cujos requisitos 

imprescindiveis estao muito bem explicitados no caput dos artigos 183 e 191 da Carta 

Magna Federal. E em nossa compreensao se coaduna, se compatibiliza com as 
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transformacdes politicas, historicas, sociais e economicas verificadas no Brasil nas 

ultimas decadas. 

No que pertine especificamente a natureza juridica da Acao de Usucapiao, esta e 

inquestionavelmente declaratoria, pois, tem como escopo principal a prolatacao de uma 

decisao judicial positiva em prol do usucapiente propositor da acao. 

Leciona cristalinamente PINTO (op. cit. p. 63) acerca da natureza juridica do 

usucapiao: "o tipo de tutela pleiteada e de natureza declaratoria, dando origem a uma 

acao declaratoria, que culminara, tambem numa sentenca declaratoria, positiva ou 

negativa, caso a acao seja julgada, respectivamente, procedente ou improcedente". 

Tambem no entendimento de JOAO BATISTA LOPES, (apud PINTO, 1991 

p.63) no que range a natureza juridica da acao de usucapiao: "Em verdade, nao e a 

sentenca que cria o direito ao usucapiao, por isso que este se consuma com a posse 

mansa e pacifica durante o lapso exigido por lei. A sentenca apenas declara uma situacao 

preexistente, tendo, portanto, carater nitidamente deelaratorio". 

No que concerne a natureza declaratoria da Acao de Usucapiao, afirmam 

MILHOMENS e ALVES (1993 p. 34): 

Transcricao da sentenca. Passado em julgado a sentenca que julgar 

procedente a acao - sentenca declaratdria do domfnio, ou da servidao, em 

prol do possuidor - o juiz ordenara a sua transcricao no Registro Imobiliario 

(Cod. Proc. Civil, art. 945; Lei de Registro Publico, art. 167,1,26). 
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CAPITULO I I : 

DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAME OS INTEGRANTES DO 

POLO PASSIVO NA ACAO DA USUCAPIAO CONSTITUTCIONAL. 

Um dos pressupostos mais relevantes no tocante a acao de usucapiao reside na 

legitimidade para propositura desta acao judicial. Especificamente em relacao ao 

usucapiao constitucional, entendemos que tern legitimidade ativa para intentar esta 

modalidade de usucapiao aquele que detem a posse serena, inconteste e pelo lapso 

temporal de 05 (cinco) anos previstos nos mandamentos da Carta Magna. Consoante 

pontifica PINTO (op. cit. ps. 68 e 69): 

Com relacao ao usucapiao constitucional, parece-nos claro, pelos 

prdprios termos dos arts. 183 e 191 da Constituiceio Federal, que somente o 

possuidor atual e unico, ou seja, somente aquele que se encontra na posse do 

imovel rural ou urbano, pelo prazo mfnimo exigido pela lei, os seus 

herdeiros, podem requerer o usucapiao especial, sendo vedada a soma de 

posses anteriores, evitando-se, assim, a eomercializacSo da posse o que 

descaracterizaria este institute como remedio social de distribuicao e 

aproveitamento racional e produtivo da terra. Portanto, para o usucapiao 

constitucional, entendemos ter legitimidade ativa somente o possuidor que 

manteve em nome pr6prio a posse durante todo o lapso prescricional exigido 

pela lei, desde que esteja ele na posse atual do intevel. Isto, como ja 

dissemos, tendo em vista a finalidade especialmente social do institute. 

Uma questao polemica no tocante ao polo ativo na Acao de Usucapiao, que e 

cabivel ressaltar, trata-se da inclusao do conjuge autor da acao. Este ponto, entretanto, 

segundo posicionamentos jurisprudenciais aplicaveis na acao de usucapiao, possui 
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interpretacoes divergentes emanadas dos eolendos pretorios brasileiros, consoante 

constata-se de decisoes prolatadas infra transcritas, de acordo com NEGRAO (1999, 

p.819): 

Se o autor e casado, deve sob pena de nulidade, intervir no feito sua 

mulher (RJTJESP 130/204). 

Contra, entendendo que o outro conjuge nao necessita figurar como 

autor e nem mesmo dar autorizacao para propositura da acao(JTJ 152/168). 

Na Acao de Usucapiao e cabivel destacar a pluralidade de reus, os quais devem, 

obrigatoriamente, serem citados neste tipo de litigio, conforme determina o Codigo de 

Processo Civil. E oportuno enfatizar que a falta de citacao de qualquer dos reus certos, 

integrantes do litisconsortes passivo, causa inexoravelmente nulidade processual 

abrangendo ate a sentenca na Acao de Usucapiao, segundo posicionamentos doutrinarios 

e jurisprudenciais. 

E o seguinte o elenco no polo passivo na Acao de Usucapiao, aquele em cujo 

nome esta registrado o imovel, os confrontantes, os conjuges respectivos destes reus 

certos, os quais devem ser citados pessoalmente, os reus incertos, ausentes e 

desconhecidos, que deverao ser citados por edital. 
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CAPITULO I I I 

REQUISITOS GENERICOS DA USUCAPIAO, AS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONAIS DA USUCAPIAO E PROVA NA A£AO DE 

USUCAPIAO. 

Indubitavelmente dentre os requisitos basilares da Usucapiao, em suas diferentes 

especies existentes em nosso ordenamento juridico, dois sao imprescindiveis, mais 

precisamente, a posse e o tempo. 

Quanto a relevancia da posse e do tempo para a caracterizaeao da Usucapiao, 

assim discorre ALVARENGA SILVA: 

Quanto a posse, doutrina e jurisprudencia dominantes ja frisaram nao ser 

qualquer uma suficiente para ocasionar a aquisicao; posse ad usucapionem ha 

de ser mansa, pacifica, continua e exercida publicamente com animus domini 

(intencao de dono). 

Mansa e pacifica e" a posse exercida sem oposieao, ou seja, aparentemente 6 o 

possuidor o proprietario do bem, pois sua posse nao 6 inquinada de diividas 

ou indagacoes. 

Ja a continuidade e" verificada naquela posse exercida sem intervalos. N3o 

quer isso significar que, no prazo necessario, o bem seja possuido pela 

mesma pessoa. Em outras palavras, a lei admite que o possuidor some a sua 

posse a do seu antecessor de boa fe" - e a chamada accessio possessions -, 

sempre na sucessao a titulo universal e somente se as posses somadas forem 

aptas a gerar a Usucapiao, no caso de sucessSo a titulo singular. 

NecessMo tamb&n o exercfcio da posse, pelo possuidor, como se dono fosse 

desde o momenta que se apossou do bem. Isso, contudo, exclui aqueles que 
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estejam sob a posse direta, devido a uma obrigacao ou direito, como, por 

exemplo, o locatario, o usufrutuario. 

Outro requisite de extrema importancia para configurar a usucapiao e o 

tempo, que deve estar associado a posse, a fim de se adquirir o bem por 

usucapiao. Durante o tempo estipulado em lei, a posse devera se estender sem 

intervalos, ou seja, a de ser uma posse continua. Tal prazo, no direito 

brasileiro, varia de acordo com o tipo de Usucapiao configurado, como se 

vera em outro momenta. 

Alem desses, sao necessarios os chamados requisitos reais que nao podem ser 

desconsiderados, uma vez que o bem que se pretende adquirir a propriedade 

deve ser suscetfvel de ser usucapido; era a res habilis exigida pelos romanos 

como um dos requisitos indispensaveis para haver a Usucapiao. 

Especificamente acerca do tempo como requisite generico, determinante nas 

agoes de usucapiao, ensina PINTO (op. cit. p.97): 

O tempo de posse e, pois, um dos principals requisitos a serem provados pelo 

usucapiente. De acordo, porem, com o tipo de usucapiao pretendido 

(ordinario, extraordinario ou constitucional), e com o tipo de coisa a usucapir 

(bem movel ou imdvel, urbano ou rural, no caso do usucapiao constitucional), 

devera o usucapiente fazer a prova de diferentes espacos de tempo de posse 

ad usucapionem, podendo somar ao seu o tempo de seu antecessor. 

Com referenda ao relevante requisite generico da posse nas agoes de 

usucapiao destaca o jurista PINTO( op. cit. p.99): 

Por posse continua, ou sem interrupcao como diz a lei, deve entender-se a 

sucessao ordenada e regular de atos possessorios. O usucapiente deve provar 

que foi diligente na pratica de atos possessorios, mo tendo havido desleixo, 

descaso ou aus£ncia de cuidados no trato da coisa possuida e que sempre se 

manteve eficazmente na posse do bem. 
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Consoante ensiria o renomado jurista PINTO (op. cit. ps. 131 e 132): 

Os requisitos especificos do Usucapiao Constitucional rural, exigidos 

pelo art. 191 da Constituicao Federal, para obtencao da sentenca declarat6ria 

de dominio, sao os seguintes: l)Nao ser o usucapiente proprietario de imdvel 

urbano ou rural. 2)Ser a area pretendida rural e continua, nSo excedente de 50 

hectares.3)Ter o usucapiente possuido o imovel por 5 anos e tornado a terra 

produtiva com o seu trabalho e nela fixado residSncia permanente. Por seu 

trabalho deve-se entender o do usucapiente, de sua famflia e/ou de 

assalariados seus. 

Continuando suas observacoes, afirma PINTO(op. cit. p. 132): 

Para o Usucapiao Constitucional Urbano sao os seguintes os requisitos 

exigidos pelo art. 183 da CF: l)Nao ser o usucapiente proprietario de outro 

imovel urbano ou rural. 2)Ter o imovel urbano pretendido area nao superior a 

duzentos e cinqiienta metros quadrados. 3)Ter o usucapiente utilizado o 

imovel urbano, durante o prazo prescricional de cinco anos, para sua moradia 

ou de sua familia. 

Afirma ainda PINTO (op. cit. p. 132): 

Esses sao os requisitos especificos que, ao lado da posse animus domini, 

pacifica, ininterrupta e sem oposicao por cinco anos, uma vez demonstrados 

pelos meios de prova permitidos pela lei, levarao o autor a obter a sentenca 

declaratoria do dominio, para transcricao no Registro de Imoveis competente. 

Pertinentemente a prova na Acao de Usucapiao, como em qualquer outro tipo de 

demanda judicial, constitui-se esta em fator determinante para a solucao da lide 

processual. 

A respeito da prova na Usucapiao expoe PINTO (op. cit. p.95): 

Na Ae3o de Usucapiao deve o autor provar os fatos que, segundo a lei, 

possibilitam a aquisicao do dominio da coisa a esse titulo. Esses fatos sao: a 
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posse ad usucapionen, o decurso do tempo necessario e outros requisitos 

previstos pela lei para a especie de usucapiao pretendido, como, por exemplo, 

o justo titulo e a boa fe no usucapiao ordinario. Para o usucapiao 

constitucional, alem do tempo e da posse qualificada, sao ainda exigidos 

outros requisitos adicionais, que atendam a finalidade social do instituto, 

previsto pela Constituicao Federal, arts. 183 e 191. 

Por fim, segundo PINTO (op. cit. p. 95-96), a prova que compete ao autor, na 

acao de usucapiao "dira respeito aos requisitos legais exigidos para cada tipo de 

usucapiao, ordinario, extraordinario e constitucional, sendo aplicaveis todos os principios 

e regras gerais da prova do Processo Civil, com relacao ao onus da prova, momento, 

meios de prova etc.". 
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CAPITULO IV 

DA INTERVENgAO DO ORGAO MINISTERIAL PUBLICO E A 

OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAgAO DA FAZENDA PUBLICA 

E indispensavel a interveniencia do Ministerio Publico nas agoes de usucapiao, 

posto, tratar-se de demanda judicial que essencialmente ha interesse publico. 

A obrigatoriedade da participacao do parquet publico, em todos os atos 

processuais nas agoes de usucapiao, provem de normas contidas no CPC, mais 

precisamente nos artigos 943 e 944, e a falta de manifestagao do Ministerio Publico 

nestas agoes, acarreta nulidade processual, como determina o artigo 246 do Codigo do 

Processo Civil. 

Predominante e o entendimento de renomados autores, no que se refere a atuagao 

do Ministerio Publico nas agoes de usucapiao. Assim se manifestam MILHOMENS e 

ALVES (1993 p. 34): "A agao de usucapiao e intentada por um possuidor contra muitos, 

alias contra todos, alguns ausentes, incertos. Fiscal da Lei, o representante do Ministerio 

Publico vela para que se cumpra a risca o procedimento eleito pelo legislador" . 

Ainda acerca da imprescindibilidade da participagao do orgao ministerial publico, 

pontifica PINTO (op. cit. p. 93): "A intervengao do Ministerio Publico na agao de 

usucapiao far-se-a como fiscal da lei, em fungao do interesse publico e da finalidade 

social do instituto". 

Majoritaria e a corrente jurisprudential em nosso pais, que sustenta a 

obrigatoriedade da interveniencia do Ministerio Publico nas agoes da Usucapiao, 

consoante ementa infra transcrita, citada por ZACARIAS (2006, P. 67): 
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USUCAPIAO - Ministerio Publico - Intervencao Obrigatoria - Ausencia do 

Parquet que viola frontalmente o artigo 944 do CPC - Nulidade Processual. 

Ementa: Viola frontalmente o artigo 944 do CPC a ausSneia de intervencao 

do MP em todos os atos do processo de Usucapiao (TJPI - Ap. 99.000689-1-

2 a Cam. Especializada - j.07.08.2002 - rela. Desa. Eulalia Robeiro Goncalves 

Nascimento Pinheiro - RP 816/339). 

A cientificacao da Fazenda Publica em suas tres esferas administrativas Federal, 

Estadual e Municipal, e imperiosa, imprescindivel, nas acoes da Usucapiao, inclusive, na 

modalidade da Usucapiao Constitucional, em decorrencia do disposto no artigo 943 do 

Estatuto Processual Civil patrio, com escopo de apresentarem interesse neste tipo de lide. 

Sobre a exigencia da citagao da fazenda publica na agao de usucapiao, a qual 

provem de normas previstas no CPC, afirmam os jurisconsultos MILHOMENS e 

ALVES (1993 p. 33): "alem das citacoes, cientificacao, pelo correio ou por carta do 

escrivao, dos representantes da Fazenda Publica, para que manifestem interesse na 

causa". 

Ainda no que pertine a imperatividade da notificacao da Fazenda Publica, 

enfatiza PINTO (op. cit. p.90): 

"Aplicar-se-ao, tambem ao Usucapiao Constitucional, as regras dos arts. 191 

e 188 do CPC, que tratam do prazo em dobro para os litisconsortes com 

advogados distintos e do prazo em quadruplo para a fazenda publica, 

respectivamente. Assim, nenhum dos r6us podera ser considerado revel antes 

de decorridos vinte dias de prazo, e, caso tenha interesse no feito a Fazenda 

Publica, o seu prazo para a defesa sera de quarenta dias". 
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Em prosseguimento as licdes do jurisconsulto PINTO (op. cit. p.85), este 

esclarece: "Tambem a falta de eomunicacao das Fazendas Piiblicas acarretara a nulidade 

do processo de usucapiao, nao podendo nunca ser dispensada". 
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CAPITULO V 

BENS INSUSCETIVEIS DE USUCAPIAO 

E oportuno enfatizarmos segundo o principio basico de que toda regra comporta 

excecoes, as normas constitucionais federals e as disposicdes do novo Codigo Civil em 

seu artigo 102, relativas ao usucapiao, incluindo-se o constitucional, estabelecem 

expressamente, peremptoriamente, a impossibilidade, a proibicao, a vedacao, de se 

usucapir bens publicos, nas duas hipoteses de imoveis urbanos e rurais. 

Tambem os bens fora do comercio, os bens naturalmente e juridicamente 

insuscetiveis de usucapiao e os direitos pessoais nao podem ser usucapidos. 

Quanto a insuceptibilidade da usucapiao em relacao aos bens publicos, bem como 

outros bens, SILVA destaca: 

Assim, nao podem jamais ser objeto de usucapiao, pois imprescritiveis, os 

bens fora do comercio pela sua pr6pria natureza e os bens publicos. Estes, por 

expressa proibicao constitucional, consoante o disposto nos artigos 183, § 3° 

e 191, § unico, e tambem legal pelo novo Codigo Civil, de acordo com seu 

artigo 102; aqueles pela propria impossibilidade de apropriacao humana, 

como e o ar atmosferico, por exemplo. 

Sobre o aspecto da impossibilidade de se adquirir bens patrimoniais publicos pela 

Usucapiao, assevera ZACARIAS (op. cit. 2006 p. 24) de forma peremptoria: 

Os bens publicos n3o s3o passfveis de Usucapiao, reza o artigo 102 do novo 

Codigo Civil e o artigo 91, paragrafo unico da Constituicao Federal/88: 

'Os bens publicos nao estao sujeitos a Usucapiao'. 

'Art. 191 

Paragrafo unico. Os im6veis publicos nao serao adquiridos por Usucapiao. 
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Ainda quanto a tese doutrinaria da insusceptibilidade da aquisicao dos bens 

imoveis publicos pela Usucapiao, LARANJEIRA (2000, p. 220) assim explana: 

Com a proibicao constitucional (art. 191, paragrafo unico) de se usucapir em 

imdvel publico, o reconhecimento por via administrativa cai por terra. Foram 

derrogados os §§ 1° a 4° do art. 4° da Lei 6969/81 e Decreto 87620/82, 

prevalecendo a area do modulo rural aplicdvel a especie, caso seja superior a 

25 hectares. 

Um questionamento que e pertinente colocar-se nesta monografia, posto, 

enquadrar-se plenamente no tema explanado, e o que encerra a tese polemica sob a 

perspectiva doutrinaria, se podem ou nao os bens publicos em sentido amplo, lato, serem 

usucapidos? 

Esta tese divergente quanto a impossibilidade ou a possibilidade da incidencia da 

Usucapiao sobre bens imoveis publicos, possui em nosso pais correntes diametralmente 

opostas. 

ZACARIAS (op. cit. p. 31), advoga firmemente a impossibilidade de se usucapir 

bens publicos ao declarar: 

Assim e que, hoje, o campo de incidencia desta modalidade restringe-

se, apenas, aos imdveis rurais particulares, ja que a Constituicao determinou 

que 'os imoveis publicos n&o ser3o adquiridos por usucapiao' (§ unico, art. 

191). 

Desta forma, afastou-se a incidencia de usucapiao especial sobre terras 

devolutas, esp^cies do genero bens publicos, que ourrora (Lei n° 6969/81), 

encontravam-se elencadas como objeto de usucapiao especial, ao lado das 

terras particulares. 
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De forma antagonica manifesta-se o jurista FALCAO (1995, ps. 96 e 97), ao 

sustentar vigorosamente a tese da possibilidade de se usucapir bens imoveis publicos, 

quando leciona: 

A Constituicao de 1988 inovou, estabelecendo um quantum para o 

usucapiao pro labore, e nao cuidou de se reportar ao usucapiao especial, de que 

trata a Lei n° 6969/81. Em nenhum instante o ordenamento constitucional patrio 

nega poder a lei ordinaria para dispor a respeito da forma de se caracterizar a 

prescricao aquisitiva da propriedade rural. Dessa forma, embora a Carta Magna 

vigente nSo faca referencia a outro tipom de usucapiao que nao seja o do artigo 

191, e nao tendo sido revogada de modo expresso a Lei 69669/81, e de se 

concluir esteja em pleno vigor o usucapiao especial por ela disciplinado. 

O usucapiao especial opera sobre terras particulares e sobre terras 

devolutas tanto quanto o usucapiao pro labore. E como entender-se essa 

incidencia se a lei diz claramente que os bens publicos sao inusucapiveis? E que 

terra devoluta, em que pese seja espeeie do genero terra publica, como ja 

frisarnos anteriormente, n3o e bem publico strictu sensu, logo, n3o sendo bem 

publico no sentido de bem patrimonial, e tendo a lei aberto essa possibilidade, 6 

perfeitamente usucapivel dentro dos limites estabelecidos. 

A propria lei n° 6969/81 cuidou de estabelecer limitacoes ao direito de 

usucapir especialmente terras devolutas, ao estatuir que esse tipo de usucapiao 

n3o incide sobre terras indispensaveis a seguranca nacional - que, no linguajar 

constitucional vigente, seria 'indispensavel a defesa das fronteiras', igualmente 

o usucapiao especial n3o incide sobre terras habitadas por silvicolas nem nas 

areas de interesse ecologico. 

Desse modo, o usucapiao opera sobre terras particulares e terras 

devolutas desde que o seu beneficiario atenda aos requisitos indispensaveis de 

nao ser 'proprietario rural nem urbano, possuir como sua, por cinco anos 

ininterruptos, sem oposicao, na area rural continua, nao excedente de 25 

hectares, e a houver tornado produtiva com seu trabalho tendo nela sua moradia. 
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Em nosso entendimento, consideramos ser possivel adquirir por usucapiao terras 

devolutas em geral, que e espeeie do genero terras publicas, partindo-se do prinefpio de 

nao ter a Carta Magna Federal vigente revogado explicitamente a Lei 6969/81, que rege 

o usucapiao especial, desde que, o usucapiente utilize a terra devoluta que ocupa, para 

torna-la produtiva por seu trabalho. E de se ressalvar, serem absolutamente inusucapiveis 

as terras devolutas indispensaveis, elencadas pela Constituieao Federal em seu artigo 20, 

I I , tais como, as reservas biologicas, as faixas de fronteiras, as reservas indigenas, as das 

fortificacoes e eonstrucoes militares, as das vias federals de comunicaeao, as quais estao 

inseridas pelo mandamento constitucional retro referido, entre os bens da Uniao. 



27 

CAPITULO V I : A USUCAPIAO COMO INSTRUMENTO DE JUSTigA 

SOCIAL. 

Imperativo neste capitulo, conceituar a ideia de justica social. Compreende-se 

justica social como um ideal, um objetivo imprescindivel para a existencia de uma 

sociedade civilizada, na qual prevaleca a democracia, o direito, como condicao sine qua 

non para a manutengao da paz, da ordem social. 

A respeito de justica social, assim discorre o renomado LUZ (1996, p. 15): 

Embora a justica social seja algo permanentemente buscado e almejado por 

todas as sociedades democraticas, e em todos os setores da sociedade, no que 

se refere ao meio rural, constitui-se a mesma na finalidade precfpua da 

Reforma Agraria, atraves da justa distribuieao de terras entre aqueles que, 

embora conservem toda uma tradicao agricola, nao possuem um pedaco de 

terra verdadeiramente seu para cultivar e dele promover a sua ascensSo social 

e economica. 

O Estatuto da Terra consagra em seu artigo primeiro, paragrafo primeiro, a justica 

social como um principio a ser observado, aplicado no tocante a Reforma Agraria, ao 

estabelecer no dispositivo legal supra referido: 

Art. 1° - Esta lei regula os direitos e obrigacoes concernentes aos bens 

imoveis rurais, para o fim de execucSo da Reforma Agraria e promocao da 

Politica Agricola. 

§ 1° Considera-se Reforma Agraria o conjunto de medidas que visem a 

promover melhor distribuieao da terra, mediante modificacoes no regime de 

sua posse e uso, a fim de atender aos principios de justica social e ao aumento 

de produtividade. 
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Um aspecto, um componente relevantissimo no que toca aos bens imoveis que 

insere-se no tema da Usucapiao, e o da funcao social da propriedade, a qual de forma 

indubitavel deve ser observada neste instituto juridico, ora abordado. 

No tocante a funcao social da propriedade, leciona LUZ (op. cit. ps. 15 e 19): 

Constitui principio fundamental do Direito Agrario o condicionamento 

do uso da terra a sua funcao social. 

Depois do estudo pormenorizado de cada requisito exigido pelo art. 186, 

somos levados a concluir que o cumprimento da funcao social da propriedade 

encontra-se condicionada a atuacao do homem sobre a terra e os seus reflexos 

sobre a comunidade, de forma a originar uma perfeita relacao HOMEM-

TERRA-COMUNIDADE. 

Com a exiggncia do cumprimento da funcao social da propriedade, quer o 

legislador dar a entender que a terra e um bem destinado a produzir riquezas e 

um bem a servico da comunidade (bem comum) como um todo. Deixando o 

proprietario de utiliza-la na sua plenitude, nada mais justo que a mesma seja 

destinado a quern queira faz§-lo. 

Ainda no que pertine a funcao social da propriedade, assim a define 

LARANJEIRA (op. cit. p. 160): 

No Direito Agrario, em particular, a funcao social da propriedade esta 

erigida em principio basico da sua construcao dogmatica. Principio presente 

em todas as legislacoes agrarias modernas, a ponto de Ballarin afirmar que 

'este principio da funcao social e o fio condutor, o criterio fundamental, de 

todas as reformas agririas'. 

Na doutrina juridico-agraria, a funcao social da propriedade consiste na 

correta utilizacao economica da terra e na sua justa distribuieao, de modo a 

atender ao bem-estar da coletividade, mediante o aumento da produtividade e 

dapromocSo da justica social. 
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Tambem no tocante ao tema da funcao social da propriedade, SILVA enfatiza: 

"O direito de propriedade ha muito se afastou da concepcao romana de ser perpetuo, 

absoluto, inatingivel. Adquiriu, hodiernamente, a caracteristica de funcao social, de 

interesse social". 

Disserta ainda SILVA: 

Desse modo, o proprietario deve usar o bem, seja ele m6vel ou imovel, ainda 

que indiretamente, a fim de Ihe dar utilidade; nao agindo assim, despojado 

estara de seu direito, favorecendo o possuidor a adquirir o bem pela 

usucapiao. 

Em consonancia aos posicionamentos doutrinarios retro expostos, em respeito 

aos preceitos legais e constitucionais, tem-se o entendimento de que o principio da 

funcao social da propriedade, deve ser aplicado tambem em referenda ao Instituto da 

Usucapiao. 

A Carta Magna Federal vigente, preceitua cristalinamente em seu art. 186 e 

incisos, o principio da funcao social da propriedade ao dispor: 

Art. 186 . A funcao sociaL e cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos em lei, 

aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilizacao adequada dos recursos naturais disponfveis e preservacao 

do meio ambiente; 

III - observ&icia das disposicoes que regulam as relacoes de trabalho; 

IV - exploracao que favoreca o bem-estar dos proprietaries e dos 

trabalhadores. 

Tambem o Estatuto da Terra, trata do principio da funcao social da 

propriedade, em seus artigos 2° e 12°, ao estabelecer: 

Art.2°. E assegurada a todos a oportunidade de acesso a propriedade da terra, 

condicionada pela sua funcao social, na forma prevista nesta lei. 
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Art. 12°. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma funcao 

social e seu uso 6 condicionado ao bem estar coletivo previsto na 

Constituicao Federal e previsto nesta lei. 

Acerca do inquestionavel significado do instituto da usucapiao, como 

mecanisrno juridico de solucao da questao agraria, em nosso pais, SILVA assim se 

posiciona: 

Diante do exposto, verificamos que a usucapiao, em suas 

diversas modalidades, mostra-se como importante instrumento 

na regularizaeao da questao tundiaria, seja urbana, seja rural, 

favorecendo, inclusive, a concretizacao do principio 

constitucional da funcao social da propriedade. Isso, sem duvida, 

deve-se a seguranca da posse que e dada a aqueles que 

preencham os requisitos exigidos para a configuracao do 

instituto, atraves da titularidade da propriedade entao conferida. 
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CONCLUSAO 

A presente monografia, tratou de importantes elementos basilares da usucapiao, 

com especificidade da usucapiao constitucional. 

No primeiro capitulo abordou-se a origem, os conceitos e a natureza juridica da 

agao de usucapiao. No capitulo segundo enfocou-se a legitimidade ativa ad causam e os 

integrantes do polo passivo na agao da usucapiao constitucional. O capitulo terceiro 

tratou dos requisitos genericos da usucapiao, as exigencias constitutionals da usucapiao 

e prova na agao de usucapiao. O capitulo quarto analisou a intervengao do orgao 

ministerial publico e a obrigatoriedade da notificagao da fazendo publica. No capitulo 

quinto examinou-se os bens insuscetiveis de usucapiao e a impossibilidade ou 

possibilidade de se usucapir terras devolutas. Por fim o capitulo sexto discorreu sobre a 

usucapiao como instrumento de justiga social. 

Sob a perspectiva da hermeneutiea juridica, e nitida a intengao, a finalidade social 

do legislador constituinte, ao ter elaborado a norma que criou o usucapiao constitucional, 

posto, ter objetivado tutelar, amparar aqueles que detem a posse de um imovel 

serenamente, mansamente, com animus domini, sem interrupgoes, sem contestagao, sem 

oposigao, utilizada exclusivamente para trabalho e moradia do usucapiente e seus 

familiares, por lapso temporal de cinco anos, quer estejam enquadrados, inseridos no 

ambito rural ou urbano. 

E fato publico, notorio, o conflito protagonizado por milhoes de pessoas em 

nosso pais, tanto nas grandes metropoles, como nas cidades interioranas, e nas areas 
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rurais com o fito de obterem moradia digna,terra para nela labutarem, inclusive, com a 

ocupacao de areas urbanas desocupadas, ociosas e de imoveis rurais improdutivos. 

Em nossa concepeao toda esta realidade social, problematica, conflituosa 

existente na sociedade brasileira, poderia ser equacionada parcialmente, por meios 

pacificos juridicos, com a utilizacao, com a propositura de acoes de usucapiao 

constitucional preceituados pela Carta Magna Federal vigente. 

Consideramos que, inobstante a flagrante morosidade do Poder Judiciario, a falta 

de democratizacao do acesso a Justica das camadas mais carentes da nossa populacao, da 

falta de conscientizacao dos direitos fundamentais assegurados na Constituicao Federal 

por parte dos cidadaos pobres, da falta de assistencia juridica para todos os mais 

necessitados, vislumbramos no instituto juridico da usucapiao constitucional em suas 

modalidades urbana e rural, como instrumentos irrefragaveis, inovadores de realizacao 

de Justica Social, visando mitigar o maximo possivel as gigantescas disparidades 

economicas, sociais e culturais que predominam em nosso pais e que infelicitam as 

camadas mais carentes, mais desfavorecidas da sociedade brasileira. 
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