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1. INTRODUÇÃO

A propriedade baseada na visão patrimonialista refletia os resquícios de um pensamento liberal da
burguesia francesa pelo qual a propriedade era o centro de riqueza e poder, entretanto, no decorrer
da história, essa conotação vai se perdendo. Houve necessidade de reestruturação de alguns
institutos, a exemplo da usucapião com intuito de promover o bem estar social.

Diversas legislações do mundo buscaram adequar o seu texto dando-lhe uma concepção social para
promover o mínimo necessário ao homem, tornando-o digno. A propriedade baseada em um sistema
fechado perde a sua eficácia e a função social vai se moldando aos poucos para efetivar a dignidade
da pessoa humana. O pensamento de que há uma função-dever da propriedade norteia o tratamento
dado aos direitos reais na atualidade.

O Brasil aos poucos inseriu a usucapião no seu ordenamento jurídico como forma de efetiva garantia
da função social da propriedade, sendo que, com a Constituição de 1988, que descreve um modelo
democrático de direito, é que a função social da propriedade se consolida como modelo adequado
de equilíbrio social.

A usucapião se tornou um dos instrumentos do Estado capaz de efetivar a justiça social, tornando a
propriedade um elemento de subsistência do homem, fornecendo-lhe a sua moradia, trabalho e bem
estar.
2. ETIMOLOGIA, CONCEITO, GRAFIA E GÊNERO

A usucapião origina-se do latim, usucapio, do verbo capere, e usus, que quer dizer tomar pelo uso,
ou seja, adquirir alguma coisa pelo uso. Ocorre em bens móveis e imóveis, assim como, em qualquer
outro direito real como usufruto, superfície, servidão, uso, habitação, enfiteuse, concessão de uso,
entre outros. Tem como requisitos a posse do bem com animus domini de forma mansa, pacífica e
ininterrupta, pelo lapso temporal que a lei determinar. Além disso, deve ser o objeto hábil, portanto,
devendo estar no comércio, sob propriedade privada, suscetível de apropriação ou alienação,
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devendo ser coisa certa e determinada.

Alguns autores se referem ao gênero masculino de o usucapião, outros preferem a palavra feminina,
a usucapião. As duas formas estão corretas. No Código de 1916 era utilizada a forma masculina
enquanto a feminina surgiu no Código de 2002. Os autores mais ortodoxos preferem o gênero
feminino.

Vale mencionar que o termo usocapião foi utilizado no Código de 1916, mas em 1940 houve uma
reforma ortográfica luso-brasileira aprovada pela Academia Brasileira de Letras em 1934, alterando
para usucapião. A justificativa encontra-se no fato de que nas línguas latinas se usa como grafia a
letra u.

Alguns autores utilizam o termo prescrição aquisitiva, entretanto, o Prof. César Fiúza discorda. 1 Este
termo deriva de uma má compreensão do direito romano. A prescrição é diversa da usucapião. A
prescrição é um meio de defesa na ação reivindicatória enquanto a usucapião é um meio de
aquisição da propriedade. No Brasil, se passado o prazo de 10 anos para reivindicar um imóvel,
ocorre a prescrição, pois o autor perde o direito de ação. Vale lembrar que ainda que o réu alegue a
prescrição do direito de ação contra o autor é preciso ajuizar uma ação de usucapião para adquirir o
imóvel. Pela técnica, contudo, não se deve utilizar o termo prescrição aquisitiva como significado de
usucapião.
3. HISTÓRICO

A usucapião não é inovação do ordenamento jurídico brasileiro. A primeira manifestação, segundo a
maioria dos autores, está no direito romano na Lei da XII tábuas (450 a.C.). Exigia-se dois anos para
bens imóveis e um ano para bem móveis e mulheres. O prazo curto se justifica pelo fato de Roma
ser uma cidade pequena, portanto, não se exigia a necessidade de prazo superior. Convém explicar
que em relação à usucapião de mulheres tal fato era possível porque o usus era uma forma de
matrimônio na antiga Roma. A usucapião era destinada somente ao cidadão romano.

No Brasil, o precedente mais antigo da usucapião encontra-se no art. 5.º da Lei 601, de 18.09.1850,
a qual permitia que posseiros pudessem adquirir terras devolutas que ocupassem, desde que
provassem cultura efetiva ou princípios de culturas e sua moradia habitual.

A Constituição de 1934 inseriu um modelo de usucapião que a doutrina determinou de diferentes
formas: pro labore, especial, rústico ou agrário. Este tipo de usucapião previsto no art. 125 do texto
constitucional tinha preocupação social e destinava ao pequeno produtor rural. Permitia a usucapião
de até 10 hectares.

O texto foi repetido pela o art. 148 da Constituição de 1937, sendo que pelo Dec.-lei 710/1938
vedava a permissão da usucapião de terras do domínio estatal nesta modalidade, pelo disposto no
art. 12, § 1.º, que dizia não poder ocorrer usucapião contra bens públicos de qualquer natureza.

A Constituição de 1946 manteve a usucapião pro labore no art. 156, § 3.º, elevando a área para até
25 hectares. Com a EC 10/1964, a área foi modificada para não excedente a 100 hectares. Vale
dizer que durante a vigência desta constituição foi criada a Súmula 340 ( MIX 2010\2065 ) do STF
que proibia a usucapião de bens dominicais como qualquer outro bem público.

A Constituição de 1967 manteve-se omissa quanto ao assunto de usucapião pro labore. Na época, a
usucapião foi disciplina pelo art. 98 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

Até o surgimento da Lei 6.969/1981, a usucapião pro labore era possível pelo art. 98 da Lei
4.504/1964. Com a nova lei houve um ressurgimento da usucapião pro labore, mas com um prazo de
cinco anos e a área não podia exceder a 25 hectares, salvo se fosse maior o módulo da região.

A Constituição Federal de 1988 não inovou em relação à usucapião, uma vez que os antigos textos
constitucionais já tratavam do assunto. Entendeu como relevante à política urbana e agrária,
instituindo a usucapião urbana e aperfeiçoou a rural para alcançar a política constitucional. A
usucapião urbana surgiu como uma preocupação de habitação nos grandes centros que crescem
desenfreados e desordenados. A usucapião de bens imóveis públicos foi impedida pelo texto
constitucional.

A Lei 10.406/2002 que institui o atual Código Civil ( LGL 2002\400 ) trouxe algumas modificações
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quanto aos prazos das usucapiões, além de inovações, acrescentando outros tipos legais de
usucapião.
4. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

A usucapião baseia se em três teorias. 2 A primeira é a teoria subjetiva que visa eliminar a incerteza
em relações jurídicas fundamentais como a propriedade, logo, o domínio das coisas não pode ser
incerto e a usucapião ocorre para aniquilar com esta incerteza. A segunda teoria, chamada de
objetiva, entende que a usucapião só pode ser legitimada se analisada sobre o prisma da função
social da propriedade, portanto, dono seria aquele que dá uma destinação útil à sociedade. A terceira
teoria compreende que a usucapião seria uma espécie de pena em razão da negligência do
verdadeiro dono que abandona a coisa.

Pela Constituição brasileira de 1988 que se fundamenta em um Estado Democrático de Direito, a
função social da propriedade surge como regra constitucional atendendo a uma vontade social. O
sistema brasileiro, portanto, adota a teoria objetiva da usucapião.

Com a política do Estado Liberal adotado por vários países europeus durante o século XIX, a
propriedade tinha um sentido absoluto e estava dentro de visão totalmente dogmática. Era um
sistema que buscava a segurança jurídica que servia a burguesia propiciando um aumento do seu
poder econômico. O Código Civil de 1916 ( LGL 1916\1 ) se espelhou neste sistema.

A Constituição de Weimar em 1919 na Alemanha é que de fato trouxe um modelo de Estado Social
em contraposição ao Estado Liberal, mas há autores que mencionam a Constituição mexicana de
1917 como a primeira constituição a adotar o modelo social.

No Brasil, a Constituição de Weimar trouxe reflexos na Constituição de 1934 entre as outras
seguintes, salvo a Constituição de 1937 que aboliu a função social da propriedade trazendo uma
proteção à política fundiária.

A função social da propriedade está na ideia de que a propriedade deve propiciar um
desenvolvimento junto à sociedade seja com reflexo social ou econômico. O proprietário é obrigado a
dar uma destinação social do bem, buscando o interesse social. A função social da propriedade é um
direito-dever, uma vez que o proprietário tem o poder em relação ao bem e com terceiros, mas,
sobretudo, o dever de que o bem atinja as necessidades sociais. É evidente que o dever social será
analisado dentro de uma razoabilidade, pois estaríamos adotando outro regime político de cunho
socialista.

Para Duguit, a concepção de propriedade vem de um direito subjetivo, ou seja, a propriedade é um
dever que convencionaram a chamar de propriedade-função. De fato a propriedade não é uma
função social como preconizava Duguit, mas a função social é inerente à propriedade. Esta teoria
não foi aceita totalmente, por outro lado, trouxe escopos para o pensamento filosófico sobre a função
social.

A usucapião está intimamente ligada à função social da propriedade. A propriedade abandonada,
que não propícia reflexos à coletividade seja de forma social ou econômica podem ser usucapidas. A
propriedade passa ser adquirida por aquele possuidor que cumpriu esta destinação social em
prejuízo de um proprietário inerte. Há quem sustente que, em razão de diversas modalidades de
usucapião contidas em nosso ordenamento jurídico, exista a função social da posse, ainda que não
prevista na Constituição, uma vez que há o exercício da posse e não da propriedade. Quem detém a
capacidade de destinação do bem é o possuidor e a propriedade não tem esta capacidade de fazê-la
por si só. A função social da posse é uma relação de fato motivada pela ação humana. A
propriedade é algo estático, logo, o que se torna relevante é a função social da posse a qual
exterioriza o seu uso.

Com a Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana foi protegida dando uma visão voltada
ao bem estar do indivíduo. A legislação com base no estado liberal, que tratava o patrimônio como
força maior de poder, pela análise das antigas constituições, vai perdendo sua conotação patrimonial
de forma gradativa, mas é na Constituição de 1988 que solidifica a proteção ao indivíduo. O Estado
Democrático de Direito passa a exigir do legislador obediência a valores fundamentais da pessoa
humana, inclusive restringindo direitos considerados absolutos, como o direito à propriedade.
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A função social da propriedade foi inserida na Constituição de 1988 no rol dos direitos e garantias
fundamentais. Assim, será socialmente funcional a propriedade que respeite a dignidade da pessoa
humana e contribua para o desenvolvimento social e econômico do país propiciando a diminuição
das desigualdades sociais.
4.1 Concepção moderna de função social da propriedade

O conceito de função social da propriedade oriundo do Estado Social trouxe o foco, sobretudo, no
que diz respeito à promoção humana de valorização da posse. Não tratou de outras vertentes. De
fato, tal concepção foi importante para romper com o patrimonialismo exacerbado do Estado Liberal.

A construção do Estado Democrático de Direito no qual a Constituição Federal de 1988 se inspira,
constrói a diretriz de que é necessário o equilíbrio entre os elementos sociais e econômicos da
propriedade que devem atuar de forma harmônica no que tange a efetivação da função social da
propriedade. Na verdade, o Estado Democrático de Direito é a junção de alguns aspectos do Estado
Liberal com os do Estado Social, obviamente amenizando os patrimonialistas e sociais. O discurso
direciona-se ao equilíbrio social e econômico que as relações jurídicas que envolvem a propriedade
devem possuir.

Ocorre que o conceito de função social da propriedade é dinâmico, uma vez que o Direito é uma
ciência de fenômenos sociais que desenvolve e agrega novas necessidades jurídicas. A sociedade
se transforma e adaptações são necessárias para que a função social se efetive como instrumento
de equilíbrio.

O enfoque social-econômico de função social na sociedade moderna já se superou, visto que há
outras vertentes existentes na concepção de função-dever da propriedade. Percebe-se, hoje, que a
função social da propriedade integra quatro elementos que visam o equilíbrio das relações jurídicas
no que tange aos direitos reais.

Existe a função social propriamente dita que compreende que a propriedade deve atingir fins sociais
e não está restrita a uma relação proprietário e coisa, mas também de promoção social gerando
reflexos na relação entre terceiros. Um lote vago não exerce função social, por exemplo, quando a
propriedade não traz benefícios a comunidade, ao contrário de um terreno que se encontra na costa
do litoral brasileiro que esteja "vago" em razão de servir como uma reserva ecológica de preservação
de espécies animais. Desta forma, esta propriedade estaria exercendo uma função social
propriamente dita, visto que traz reflexos a terceiros, no caso, para a sociedade, porque protege o
ambiente que é um bem coletivo.

O elemento econômico se traduz na concepção que a propriedade pode agregar desenvolvimento
econômico para a sociedade. O mesmo terreno baldio poderia estar sendo utilizado para a
construção de indústrias ou utilizado para plantio agrícola que promoveriam a circulação de riquezas.

O elemento pedagógico-cultural engloba o entendimento de que a propriedade tem sua função de
servir como elemento de base cultural para a sociedade. A cidade de Ouro Preto no Estado de Minas
Gerais é considerada como patrimônio histórico mundial, as construções devem ser preservadas
como referência cultural. Estas propriedades, inclusive, são tombadas pelo patrimônio histórico.

O elemento político também faz parte do conceito lato sensu de função social. É necessário que haja
diretrizes políticas para que haja o exercício da função social e seja garantido sob o aspecto social,
econômico ou pedagógico-cultural.

À integração destes elementos dá-se o nome de quarteto funcional da propriedade. Estes elementos
podem ou não atuar conjuntamente para promoção da função social, o que importa é a existência de
um destes para que o exercício da função social seja garantido.

A usucapião é uma das formas de exercício da função social da propriedade porque promove o
desenvolvimento social, garantindo o direito à moradia e ao trabalho para aquele que exerce a posse
de determinada propriedade, além de promover a circulação de riqueza de uma propriedade
anteriormente inerte que poderia estar sendo utilizada para criar produtos ou gerar empregos. Por
outro lado, possui diretrizes próprias, ou seja, há um aspecto político envolvido, visto que há normas
que regulamentam a usucapião em diversos trechos da Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) e outras
legislações ordinárias.
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Não se pode falar no exercício pedagógico-cultural da função social da propriedade em relação à
usucapião, entretanto, tal fato ocorre nos casos de tombamento de imóveis e na própria estrutura da
propriedade intelectual que agrega conhecimento e cultura.
5. A USUCAPIÃO E OS BENS PÚBLICOS

Os bens públicos são aqueles que pertencem à União, aos Estados e aos Municípios. São
considerados de uso comum do povo: os mares, rios, estradas, ruas e praças. Já os de uso especial
são os edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal.
Há também os dominicais que constituem patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios.

Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especiais nunca foram suscetíveis de
usucapião. Em relação aos bens dominicais estes poderiam ser usucapidos desde que transcorrido o
prazo de 40 anos, entretanto, com o Dec. 22.785 de 31.05.1933 esclareceu a matéria e positivou no
seu art. 2.º a proibição de usucapião para qualquer bem público. Ocorre que a jurisprudência
predominante admitia a possibilidade de usucapião dos bens dominicais, após o prazo de 40 anos,
desde que ocorrido antes do Dec. 22.785/1933. Com a edição da Súmula 340 ( MIX 2010\2065 ) do
STF, a questão dos bens dominicais foi definitivamente resolvida, sendo vedada a usucapião.

A Constituição Federal de 1988 trouxe no seu texto a proibição da usucapião pelos arts. 183, § 3.º e
art. 191, parágrafo único. O curioso é que em ambos os dispositivos a vedação só era em relação
aos bens imóveis. Ficou omissa quanto aos bens móveis. Vejamos:

"Art. 183. (…)

§ 3.º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

(…)

Art. 191. (…)

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião."

A usucapião de bens móveis só passou a ser vedada por texto de lei com art. 102 do CC/2002 ( LGL
2002\400 ) : "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". A falta de preocupação com os bens
móveis é em razão de sermos tradicionalmente um país onde a atividade econômica de relevância
está na propriedade imóvel. Por isso, fez com que o constituinte de 1988 não fizesse menção aos
bens móveis. De fato não poderia existir usucapião de bens móveis ainda que houvesse omissão da
Constituição de 1988 em razão da Súmula 340. Neste sentido, vale destacar o entendimento de José
Carlos de Moraes Salles: "Impossível será o usucapião de bem móvel público, porque, como
assinala a Súmula 340 ( MIX 2010\2065 ) do STF: desde a vigência do Código Civil ( LGL 2002\400 )
, os bens dominicais, como os bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião". 3

As terras devolutas são terras públicas que não possuem destinação ou uso do Estado. Seriam,
portanto, uma espécie de bens dominicais, constituindo assim, uma espécie do gênero terras
públicas. Ocorre que o art. 188 da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) faz a menção que "a destinação de terras
públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma
agrária". Se observarmos o texto, verificamos que as expressões terras públicas e devolutas não são
sinônimas. Se as terras devolutas são públicas, não haveria a necessidade da expressão, logo, sua
natureza é diferente. Ademais, o art. 4.º, § 2.º, da Lei 6.969/1981, diz que "no caso de terras
devolutas, em geral, a usucapião especial poderá ser reconhecida administrativamente, com a
consequente expedição de título definitivo de domínio, para a transcrição no Registro de Imóveis". A
atual Constituição recepcionou todas as normas infraconstitucionais sobre a matéria, mas o conceito
de imóvel público não abrange as terras devolutas. Entende José Carlos Tosetti Barruffini 4 que as
terras devolutas que se incluem como bens dominicais não são bens públicos, pertencem à entidade
estatal a título privado, portanto, podendo ser usucapidas. Como não estão voltadas a um fim
público, elas pertencem ao Poder Público na condição de um particular.
6. AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO

6.1 Usucapião de bens móveis
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Apesar de pouca utilização prática da usucapião de bens móveis, o Código Civil ( LGL 2002\400 )
prevê duas modalidades: ordinária e extraordinária. A primeira tem como requisitos o prazo de três
anos, o justo título e boa-fé, enquanto a segunda exige o prazo de cinco anos, independente de justo
título e boa-fé. O atual Código Civil ( LGL 2002\400 ) não trouxe uma diminuição dos prazos para a
usucapião de bens móveis, ao contrário dos imóveis.

O legislador brasileiro não se preocupou em dar uma proteção maior em relação a usucapião de
bens móveis, como já mencionado, pela omissão na própria Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) . Tal
fato se verifica pela pouca utilização no ambiente forense e pela tradição do bem de valor econômico
estar associado à propriedade imobiliária.

De fato a legislação brasileira ainda não despertou e adequou-se a importância da propriedade
móvel, principalmente, as imateriais. Há diversas propriedades imateriais móveis que poderiam ser
usucapidas como o domínio sobre ativos mobiliários, a propriedade de marcas, patentes, franquias,
biotecnologias e outras propriedades intelectuais, como os softwares, que são uma das maiores
fontes de riqueza mundial. É inegável a função social que exercem no momento que movimentam a
economia e, por consequência, trazendo reflexos positivos à sociedade com agregação de
conhecimento técnico.

A doutrina majoritária no Brasil adota a ideia de que os direitos reais são numerus clausus, ou seja,
somente são considerados como direitos reais àqueles que a lei determinar. Por este raciocínio,
como a propriedade intelectual não está inclusa neste rol, não estaria suscetível à usucapião. O
entendimento é que a propriedade intelectual seria uma classificação sui generis intermediária entre
os direitos reais e os direitos da personalidade. Outro argumento da doutrina para inviabilizar a
usucapião da propriedade intelectual é que o bem para ser usucapido deve ser corpóreo ao contrário
da propriedade intelectual que trata de bens incorpóreos.

A Súmula 193 ( MIX 2010\1445 ) do STJ, que permite a usucapião sobre o direito de uso de linhas
telefônicas, considerando-a como um direito de uso, em razão de seu valor econômico, possibilitou a
condição de afirmar que os bens imateriais podem ser usucapidos. O direito de uso é um direito real.
Desta forma, a ideia de que no sistema jurídico brasileiro não se pode considerar a propriedade
intelectual como um bem usucapível não é absoluta. É perfeitamente possível a usucapião de um
direito de uso em face da propriedade intelectual. Neste sentido, sustenta Carlos Alberto Hormann 5

que poderia inclusive existir a usucapião de arquivos digitais, enquanto, Denis Borges Barbosa 6 e
Francisco Carnelutti 7 entendem a viabilidade de usucapião da propriedade intelectual. Vale ainda
destacar que o art. 3.º da Lei 9.610/1998, que protege a propriedade intelectual, menciona que para
efeitos legais os direitos autorais reputam-se como bens móveis e a usucapião de bens moveis seria
perfeitamente possível pelo tratamento previsto no Código Civil ( LGL 2002\400 ) sobre a usucapião
de bens móveis.

De fato a usucapião de bens móveis merece maiores estudos para sua adequação à modernidade
tecnológica que vivenciamos. Infelizmente, a legislação brasileira não conseguiu acompanhar essa
transformação tecnológica, sendo o grande marco inicial esta Súmula que admite a possibilidade da
usucapião sobre o direito de uso de linhas telefônicas, o que na prática atual, tornou-se irrelevante
apesar de não revogada, uma vez que com as privatizações do setor de telecomunicações uma linha
telefônica é hoje facilmente adquirida por qualquer pessoa.
6.2 Usucapião especial rural

A usucapião pro labore surgiu na Constituição de 1934, art. 125. O Constituinte de 1934 visava à
função social da propriedade e a usucapião surgiu como forma de diminuir o problema do
trabalhador rural, minimizando a estrutura baseada em latifúndios improdutivos. Era uma forma de
fixar o homem no campo.

Esta modalidade de usucapião é conhecida também como pro labore, constitucional, especial,
rústica, rural, agrária e pro deserto. Dizia-se pro labore em razão de significar benefício do indivíduo
que não sendo proprietário rural e nem urbano, ocupasse um trecho de terras e preenchesse os
requisitos legais.

O termo pro labore para Armando Roberto Holanda Leite 8 seria insuficiente porque o trabalho, o
esforço, a fadiga, a ação, o esmero, a labuta, o exercício diurno de uma atividade, não esgotam o rol
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dos elementos que informam essa categoria de usucapião. A denominação especial veio com a Lei
6.969/1981 e surgiu para distinguir a usucapião do art. 125 da Constituição de 1934 e as existentes
no Código Civil de 1916 ( LGL 1916\1 ) . Para Benedito Silvério Ribeiro, o vocabulário rural é o termo
melhor empregado, uma vez que se compreende que trata-se de imóvel fora da zona urbana e
suburbana, ainda menciona que os termos agrária e pro deserto não caíram no gosto dos
doutrinadores. A denominação de rústica deriva do adjetivo rústico e significa prédio campestre,
cultivado ou cultivável, dentro ou fora dos limites urbanos e exemplifica uma horta dentro da cidade,
logo, não seria um termo preciso. Não há nenhum impedimento de utilizar os termos pro labore,
agrário, pro deserto ou rústico, apenas, para parte da doutrina mais conservadora, o termo rural seria
o melhor a ser empregado.

Com a Lei 6.969/1981 a usucapião rural passou a ser disciplinada com prazos inferiores aos do
Estatuto da Terra ( Lei 4.504/1964) e das demais Constituições anteriores. No seu art. 2.º admitia a
usucapião especial de terras devolutas, desde que o reconhecimento fosse administrativo com a
consequente expedição definitiva do título definitivo de domínio para a transcrição em cartório de
Registro de Imóveis. Para parte da doutrina, com a Constituição de 1988 a usucapião de terras
devolutas passou a não existir mais, contudo, há posicionamento contrário, como já mencionado, no
entendimento que pertencem ao Poder Público na condição de um particular.

No direito brasileiro a usucapião rural dispensa o justo título e a boa-fé, como exige a usucapião
extraordinária. Além disso, não exige abandono do imóvel, basta que não haja oposição, sejam
ininterruptos os cinco anos e que o possuidor esteja no imóvel.

A usucapião rural não acontece em razão apenas do decurso do tempo e de seus requisitos legais.
Deve ser analisada dentro da função social da propriedade rural como prevê o art. 186 da CF/1988 (
LGL 1988\3 ) . Uma propriedade rural deve observar os requisitos de: (a) aproveitamento racional e
adequado, (b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente, (c) observância das disposições que regulam as relações de trabalho, (d) exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Caso uma propriedade seja produtiva,
mas não cumpra a função social por não respeitar os requisitos acima, não poderá ser adquirida por
usucapião. Logo, uma propriedade, mesmo produtiva, que utiliza o trabalho escravo ou infantil, como
ocorre em alguns municípios do Brasil, não poderia ser adquirida pela usucapião por não preencher
os requisitos da função social da propriedade rural. O mesmo ocorreria com a utilização da
propriedade que devasta o meio ambiente ou que se destina à plantação de plantas psicotrópicas. A
posse durante o lapso temporal previsto por lei não é suficiente para garantir a aquisição da
propriedade, pois a função social da propriedade rural deve ser exercida efetivamente.

A Constituição de 1988 fez retornar ao texto constitucional a usucapião rural especial. José Carlos
Tossetti Barruffini 9 diz que não foi aceita pela doutrina majoritária que entendia que a usucapião
especial rural não deveria ser matéria prevista no texto constitucional: "A verdade é que, mesmo que
falte ao usucapião constitucional austeridade para figurar numa Constituição, o legislador constituinte
de 1988 assim não entendeu, fazendo-se presente no texto constitucional".

O Estatuto da Terra e a Lei 6.969/1981 continuam existindo, pois a Constituição de 1988 as
recepcionou, menos o que tem aspecto conflitante. A usucapião especial rural tem como objetivo a
fixação do homem no campo, sendo sua diretriz básica uma política social enquanto o Estatuto da
Terra visa uma política agrícola e de reforma agrária, buscando promover a terra. O art. 98 da Lei
4.504/1964 prevê a possibilidade de usucapião pelo trabalhador rural. Ocorre que apesar do cunho
social visando o homem do campo, o contexto norteador de toda a Lei 4.504/1964 é a política
agrícola.

A usucapião rural como norma constitucional tem grande importância evitando debates inúteis em
relação a posseiros. Colocá-la no texto constitucional foi adequar de fato uma situação real do país
onde a maioria da população detém a posse e não a propriedade. Com isso, o equilíbrio social era
viabilizado, propiciando ao homem do campo segurança jurídica quanto à moradia e ao seu trabalho
como norma constitucional.
6.3 Usucapião especial urbano

O problema de moradia, principalmente da população de baixa renda, fez com que a Constituição
estabelecesse instrumentos jurídicos para uma política urbana. Com isso, a usucapião especial
urbana foi elevada à norma constitucional para buscar uma utilização mais racional das áreas
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urbanas sem uso.

O art. 183 da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) , que prevê a modalidade de usucapião especial urbano. É
uma novidade da Constituição de 1988, pois foge das modalidades tradicionais, como usucapião
extraordinário e ordinário, já existentes no Código Civil ( LGL 2002\400 ) .

A usucapião especial urbana não exige justo título e nem boa-fé assemelhando-se neste aspecto
com a usucapião extraordinária. O prazo, entretanto, é de cinco anos. Na usucapião extraordinária o
prazo é de quinze anos. Entre outras diferenças, a usucapião urbana só incide em imóvel sobre área
urbana, ao contrário da usucapião extraordinária, que prevê a possibilidade para imóvel urbano e
rural. Outro aspecto é que a urbana está restrita a no máximo 250 m 2 diferente da extraordinária,
que não prevê limites. Vale ainda dizer que usucapião urbana é para que o usucapiente utilize para
sua moradia ou de sua família e não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. No que tange
à extraordinária não há estas exigências. Sobre outro aspecto, a usucapião urbana não pode ser
reconhecida ao mesmo possuidor mais de uma vez, o que não ocorre com a extraordinária.

Uma grande dificuldade encontra-se no fato de permitir-se a usucapião sobre uma área de 250 m 2
enquanto na realidade da maioria das cidades brasileiras tem um padrão urbanístico de no mínimo
de 360 m 2. Para alguns doutrinadores, o texto constitucional refere-se à área de terreno e não à
área de construção. José Carlos de Moraes Salles 10 diz que "a omissão do art. 183 da CF/1988 (
LGL 1988\3 ) , no tocante à metragem de construção usucapível, levará à conclusão inelutável de
que não há limites impostos quanto a esse aspecto da questão, com a possibilidade de incidência do
usucapião especial urbano sobre grandes construções desde que erigidas sobre área urbana de até
250 m 2 de terreno e atendido os demais requisitos constitucionais, como o de moradia pessoal do
prescribente ou de sua família e o de não ser ele proprietário de outro imóvel urbano ou rural". Neste
sentido, o que importa é o tamanho do terreno e a área construída poderia ser bem superior.
Doutrina divergente trata-se de Celso Ribeiro Bastos e José Carlos Tosetti Barruffini que entendem
que o legislador constituinte pretendeu englobar no texto constitucional a área construída, o correto
seria o entendimento de que não poderia ser usucapido imóvel com área construída ou terreno com
mais de 250 m 2, uma vez que deve objetivar o elemento político social da norma constitucional que
é voltada para a população de baixa renda carente de moradia.

Outro aspecto interessante é na hipótese da área usucapível se encontrar dentro de uma área maior.
Morais Salles entende não ser possível a usucapião porque o proprietário inerte poderia ter deixado
de tomar providências para que em momento oportuno a fizesse, observados os prazos maiores,
como na usucapião ordinária e extraordinária, e seria surpreendido com a usucapião urbana especial
que consiste em um prazo bem inferior e parte de seu imóvel seria usucapido respeitando o limite de
250 m 2. Já Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Celso Ribeiro Bastos e o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, entendem ser possível, desde que restringindo a sua posse por todo o período
aquisitivo referente somente à área de 250 m 2.

Um dado curioso é que, no Rio de Janeiro, a usucapião urbana tem sido aplicada a apartamentos,
uma vez que o art. 183 da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) não tem restrição sobre a possibilidade de
usucapião de imóvel vertical urbano. 11 Ocorre que a usucapião é para pro míseros e apartamentos
são adquiridos por classe média, portanto, ainda que haja um posicionamento jurisprudencial, este
não é o dominante.

Nesta modalidade de usucapião encontramos outra dificuldade: como fazer a prova de que não se
possui outro imóvel urbano ou rural? Pelo entendimento deveria-se trazer uma certidão negativa,
mas no plano prático tal procedimento seria inviável diante da dimensão territorial do país e seus
diversos municípios, portanto, a jurisprudência tem aceitado que o réu ficaria obrigado a fazer a
prova contrária.

Vale ressaltar que tal imóvel adquirido pela usucapião urbana não o impede de vendê-lo, permutá-lo
ou doá-lo, entre outras possibilidades, mas há restrição no sentido de que não será mais possível
adquirir outro imóvel por esta modalidade. Tal fato ocorre para vedar o adquirente de um imóvel que
foi obtido pela usucapião o venda e, em seguida, faça tal procedimento reiteradas vezes, tornando o
procedimento uma atividade comercial.
6.4 Usucapião ordinário e extraordinário
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A usucapião ordinária baseia-se no justo título e boa-fé e o lapso temporal de 10 anos. No Código de
1916, os prazos eram maiores e foram diminuídos no atual Código Civil ( LGL 2002\400 ) . Isso se dá
em razão da função social da propriedade, uma vez que o Código de 1916 era dotado de proteção
patrimonial e a posse não era protegida.

O justo título, preconizam César Fiúza e Sílvio Venosa, deveria ser a justa causa ou fundamento do
direito. Embora ilegítimas, servem de fundamento à aquisição de um direito real. Desta forma não se
exige que seja necessariamente um documento: "Escrituras não registráveis por óbices de fato,
assim como formais de partilha, compromissos de compra e venda, cessão de direitos hereditários
por instrumento particular, recibo de venda, procuração em causa própria, até simples autorização
verbal para assumir a titularidade da coisa, podem ser considerados como justo título". 12

A boa-fé surge como elemento saneador do justo título, consiste em não prejudicar o possuidor.
Logo, a noção de justo título está ligada intimamente com a boa-fé.

Em relação à usucapião extraordinária, consiste na aquisição de um imóvel desde que preenchidos
os requisitos da lei no lapso temporal de 15 anos. No antigo Código Civil ( LGL 2002\400 ) o prazo
era de 20 anos, mas foi reduzido objetivando a função social da propriedade.

Em relação à usucapião ordinária e extraordinária com o atual Código Civil ( LGL 2002\400 ) , não
houve muita inovação, permanecendo os mesmos requisitos, apenas, os prazos reduzidos em razão
do Estado Democrático de Direito que protege a dignidade da pessoa humana. Com a redução dos
prazos entende-se que há uma maior aproximação do contexto social e político do país em que as
desigualdades sociais são enormes e o problema habitacional é crítico.
6.5 Usucapião pro labore no novo Código Civil

No direito brasileiro, como já foi visto, a usucapião pro labore há muito tempo havia sido positivada
no ordenamento jurídico. Com a Lei 10.406/2002 foram introduzidas novas modalidades nos §§ 4.º e
5.º do art. 1.228. Vejamos:

"§ 4.º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa
área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 (cinco) anos, de considerável número de
pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5.º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago
o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores."

Esta modalidade de Usucapião não faz distinção entre imóvel rural ou urbano, podendo ocorrer nos
dois tipos.

Na Lei, a expressão imóvel reivindicado torna-se equivocada, pois quem reivindica o imóvel é o
proprietário em ação reivindicatória e não o possuidor. O possuidor pro labore não pode reivindicar o
imóvel, mas apresentar defesa no caso de uma ação reivindicatória do proprietário arguindo a posse
e os demais requisitos para requerer o domínio da área. Vale ressaltar que a reivindicação
apresentada no texto legal é a defesa dos possuidores que devem agir em coletividade. São eles os
reivindicantes.

Outro aspecto interessante é o termo considerável número de pessoas. Qual o número de ocupantes
da área para se preencher o requisito? O legislador criou um litisconsórcio necessário, obrigando a
presença de todos os ocupantes e a sentença, por sua vez, deverá ter efeito comum a todos os
possuidores. A lei neste aspecto foi omissa em não dar elementos suficientes para se considerar o
número de pessoas suficientes, cabendo a doutrina ou a jurisprudência estabelecê-los.

Como se não bastasse a Lei diz "obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e
econômico relevante". A Lei dá ao juiz o poder de legislar sobre o que são obras e serviços
relevantes assim como o que é de interesse social e econômico. Não obstante, o termo extensa área
também é um elemento sem definição precisa, cabendo ao juiz interpretá-lo. Em um país com
realidades geográficas, sociais e demográficas diferentes talvez os termos como normas abertas
sejam imprescindíveis. A Região Norte em que há um número populacional menor com áreas
urbanas e rurais com grandes extensões é um coeficiente interpretativo diferente da região sudeste
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onde a população é maior e as áreas consideradas extensas são bem menores do que na região
norte. Para Alex Sandro Ribeiro 13 a extensa área seria de no mínimo 10 vezes os 250 m 2 ou 50
hectares previstos na usucapião da Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) e, considerável número de
pessoas o equivalente a uma família em cada 250 m 2 ou 50 hectares, enquanto interesse social e
relevante, qualquer moradia que acomodasse uma família, sendo esta inclusive de alvenaria.

A lei prevê ainda que haja o lapso temporal de cinco anos e a boa-fé. Como já visto a boa-fé está
intimamente ligada ao justo título (formais de partilha, compromissos de compra e venda, cessão de
direitos hereditários por instrumento particular, recibo de venda etc.). A boa-fé ocorrerá quando os
ocupantes desconhecerem o vício ou obstáculo em relação à coisa, o que dificilmente ocorre neste
caso. É como afirma Tepedino: "Cuida-se aí do problema dos núcleos irregulares de moradia. A
interpretação literal ao dispositivo levaria à sua inaplicabilidade prática, sendo difícil caracterizar
nestes casos a boa-fé subjetiva, ou seja, o desconhecimento do vício possessório nas situações ali
descritas. A interpretação há de ser, aqui, evolutiva, expandindo-se a noção de boa-fé e
ampliando-se a legitimidade dos títulos para este efeito". 14

O § 5.º merece um estudo minucioso em relação a sua estrutura. Está previsto à indenização ao
proprietário. Com isso, surge a dúvida da sua natureza, pois seria este instituto uma usucapião ou
desapropriação? Para Miguel Reale trata-se de uma usucapião, enquanto parte da doutrina entende
que seria uma expropriação ou desapropriação. A usucapião é forma de aquisição da propriedade,
todavia, não é requisito para sua concretização o recebimento de pecúnia ao proprietário que inerte
abandou seu imóvel. Seria enriquecimento ilícito e aquele que abandona a propriedade ainda se
beneficiaria de sua torpeza. Tal posicionamento de considerá-lo como uma usucapião é, portanto,
infundado.

Quanto a sua natureza, tratar-se de desapropriação, não parece coerente, uma vez que tal
procedimento é de competência do poder público e trata-se de perda de propriedade. Mesmo que se
objetive a função social da propriedade, se fosse desapropriação, deveria ser feita
administrativamente pelo poder público. Além disso, a indenização seria prévia e justa, paga pelo
poder público. Na modalidade do § 5.º, entende-se que o pagamento é feito pelos possuidores do
imóvel que torna todo o sistema esdrúxulo. Não é, contudo, esta modalidade usucapião e nem
desapropriação, mas um gênero diverso criado pelo novo Código Civil ( LGL 2002\400 ) .

Na prática, não há racionalidade do sistema, uma vez que a Lei pretende atingir a população de
baixa renda seja no campo ou nos grandes centros em áreas coletivas, mas como haveria a
indenização destas pessoas ao proprietário, sendo que as suas condições econômicas são
precárias? Neste sentido, o Código Civil ( LGL 2002\400 ) não inovou, mas criou uma estrutura
inviável de aplicação prática.
6.6 A usucapião no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001)

O Estatuto da Cidade define que a terra e a cidade devem cumprir sua função social. No art. 10 da
Lei 10.257/2001 é prevista uma modalidade de usucapião coletivo em áreas superiores a 250 m 2
ocupados por população de baixa renda com finalidade de moradia, desde que não seja possível
identificar o terreno de cada ocupante. Na verdade tal modalidade trata-se de uma composse, onde
vários ocupantes estão dentro de uma mesma área sem limites específicos.

O prazo é de cinco anos ininterruptos na área para sua concessão. Se todos estão em coletividade,
logo, devem todos estar com os requisitos preenchidos. Na prática, em favelas onde os moradores
constantemente estão se mudando ou tem sua residência invadida dificilmente seria possível ocorrer
dentro do prazo previsto pela Lei.

Outro requisito é que os compossuidores não devem ter outro imóvel. Fato este difícil para se
comprovar diante da diversidade de cartórios de imóveis existentes no país. O réu deveria obter
diversas certidões negativas de registro de imóvel, o que na prática tornaria inviável de ocorrer.
Obviamente, a interpretação é que cabe ao proprietário do terreno fazer prova contrária dos
possuidores, comprovando a existência de propriedade de imóvel.

A ação poderá ser ajuizada por substitutos processuais como associação de moradores como prevê
o art. 12, III, da Lei 10.257/2001. A concessão de uso especial para fins de moradia poderá ser
outorgada de forma coletiva e cada possuidor terá direito a uma fração ideal do terreno, como um
condomínio, caso haja um acordo por escrito entre os ocupantes.
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Esta modalidade visa tentar regularizar as áreas ocupadas por população de baixa renda de forma
desordenada, tentando aproximar-se da realidade social do país onde muitos vivem em vilas e
favelas e não há como traçar limites territoriais para usucapião em razão da desorganização das
moradias construídas.
7. CONCLUSÃO

É importante a compreensão da evolução histórica da usucapião no contexto do ordenamento
jurídico brasileiro para a compreensão da modificação de um pensamento rígido da propriedade
como forma absoluta de riqueza para a concepção do Estado Democrático de Direito no qual a
dignidade da pessoa humana é protegida.

A propriedade perde o seu caráter absolutista elevando a função social da propriedade como
elemento norteador da propriedade imóvel e móvel em que deve trazer benefícios à sociedade,
propiciando um bem estar social e econômico.

Pelos diversos institutos de usucapião existentes no ordenamento jurídico é visível que a posse
passa a ter valorização, sobretudo, a posse-trabalho que dá a propriedade uma destinação
econômica e social da propriedade. Neste sentido, a usucapião é o instrumento que garante ao
possuidor a proteção diante do proprietário inerte que não dá a devida destinação de seu bem à
coletividade.

Devemos perceber que a usucapião é de grande importância no contexto social do país em que há
um déficit de habitação enorme, pois há muitos possuidores e poucos proprietários, o que reflete em
uma grande desigualdade social. A usucapião é a forma de minimizar estas desigualdades
propiciando a valorização da posse-trabalho como instrumento apaziguador das diferenças sociais.
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