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Vistos.
 
Trata-se de apelação em suscitação de dúvida, apresentada por Silas Benicio Saraiva de

Freitas, assistido por seu advogado Kerson Nascimento de Carvalho - OAB/RO 3384-A, na qual questiona o
mérito da decisão proferida pelo Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de São
Francisco do Guaporé-RO, que julgou improcedente a dúvida apresentada em processo de usucapião
extrajudicial imóvel rural denominado Fazenda Sol Nascente, localizado na Linha 90, Gleba Conceição, Setor
Rio Pascoal, zona rural desta Cidade e Comarca de São Francisco do Guaporé/RO.

A oficial da competência de registro de imóveis da Comarca negou a abertura de matrícula
do imóvel para atingir a finalidade almejada, apresentando nota devolutiva com as respectivas razões,
lastreadas na manifestação da União pela impossibilidade do imóvel ser usucapido, pois a ela pertence e,
inclusive, já existe processo administrativo em andamento para a regularização fundiária do imóvel junto à
Coordenação Regional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (56422.004254/2010-71).

Na sentença ora recorrida, o magistrado assinalou como válida a exigência apresentada pelo
Oficial do Registro de Imóveis, tendo em vista que há vedação constitucional expressa para a aquisição de
imóveis públicos por meio de usucapião.

Em suas razões, o recorrente alega que realizou todo o procedimento prévio para a
usucapião extrajudicial, inclusive com ata notarial para descrição do imóvel por meio de georreferenciamento,
manifestação de confrontantes, dentre outras medidas. Alega que exerce há mais de 22 (vinte e dois) anos a
posse mansa, pacífica e pública do imóvel já mencionado, que possui área total de 895,1464 ha (oitocentos e
noventa e cinco hectares, quatorze ares e sessenta e quatro centiares), não existindo qualquer oposição ou
resistência de terceiros.

Afirma que o imóvel rural, embora não possua matrícula imobiliária, em razão da ausência
de título expedido pelo INCRA, possui Cadastro Ambiental Rural - CAR e Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural - CCIR, ressaltando que o pedido apresentado atingiu o princípio da especialidade objetiva, diante
do georreferenciamento do imóvel, suas características, confrontações, localização e área do imóvel que se
pretende usucapir.

O recorrente apresenta ainda breve digressão jurídica sobre posse e mera detenção, voltando
a destacar que a posse que exerce não é clandestina pois possui registros junto ao CAR e CCIR, obedece à
função social da propriedade e que não há provas nos autos de que o imóvel pertença à União como apontado
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na manifestação que subsidiou a Nota Devolutiva, fato este que estaria comprovado pelos apontamentos dos
Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Guajará-Mirim e Costa Marques.

É o relatório. Decido.
 
Nos termos do Art. 139, XXXII do Regimento Interno deste Tribunal, cabe a este

Corregedor "decidir, em caráter final, sobre recursos interpostos contra as decisões dos juízes corregedores
permanentes em matéria de suscitação de dúvida, invertida ou não". Conforme relatado, o objeto do recurso é
avaliar se a exigência apresentada pelo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do
Guaporé é válida ou não, de forma que seria possível, na compreensão do recorrente, a usucapião extrajudicial
ora pretendida, impondo-se então que aquela serventia extrajudicial realize a abertura de matrícula.

A questão apresentada é de fácil compreensão e não necessita de maiores digressões sobre
direito notarial ou registral. É que partido-se das premissas constitucionais que regem o instituto da usucapião,
verifica-se, de plano, óbices intransponíveis à satisfação do interesse do recorrente pela via utilizada. 

Conforme bem assinalado na sentença do Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios
Extrajudiciais da Comarca de São Francisco do Guaporé-RO, bens públicos não são passíveis de usucapião,
dada a proteção que possuem que lhes assegura a imprescritibilidade, tema que já foi enfrentado por diversas
vezes junto ao STF, que reafirmou a validade da súmula 340 na vigência do Código Civil de 2002:

[...] 15. No que concerne à discussão em torno da posse do imóvel
propriamente dito, cabe lembrar que, entre as características que
envolvem os bens submetidos ao regime jurídico de direito público,
podem-se referir sua inalienabilidade e sua imprescritibilidade, regras
preservadas nos arts. 100 a 102 do Código Civil e na Súmula STF 340.
"Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais,
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."
16. Dessa forma, inexistência de lei federal autorizativa impede que sobre
o imóvel se pratiquem atos de posse. Além disso, os atos de mera
permissão ou tolerância, como esclarece Tito Fulgêncio, "em si seriam
suscetíveis de constituir uma apreensão de posse, mas não engendram
nenhum direito de posse, não produzem seus naturais efeitos, porque não
se fundam em obrigação preexistente, (...)" . Nesses termos, o artigo
1.208 do Código Civil estabelece que: "Art. 1208.- Não induzem posse os
atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou clandestinidade.
[ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de 12-2-
2015.]

 

Avaliando o arcabouço normativo que envolve a questão da usucapião, verifica-se que em
nenhuma hipótese é permitida a usucapião de bem público. Vejamos:

 
Constituição Federal:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula340/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula340/false
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7734701


§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
[...]
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de
terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por
usucapião.
 
Código Civil: 
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.
 

Portanto, diante destas circunstâncias fáticas, está correta a exigência realizada pelo Cartório
de Imóveis da Comarca de São Francisco do Guaporé, pois bem público algum pode ser objeto de usucapião.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão do Juiz
Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de São Francisco do Guaporé-RO.

Considerando o histórico e a formação territorial do Estado de Rondônia, marcado pela
colonização em grandes glebas coordenada pelo INCRA, bem como pela instabilidade possessória decorrente
da ausência de titulação de muitas áreas por aquela autarquia federal, atribuo efeito normativo a esta decisão,
para orientar as serventias de imóveis para que se abstenham de prosseguir com pedidos de usucapião de
imóveis rurais ainda pertencentes à União, ainda que existente processo administrativo de regularização, bem
como que se observe o limite constitucional de 50 (cinquenta) hectares para a aquisição pela usucapião rural
ordinária (art. 191 CF e 1.238 do CC).

Publique-se e intime-se.
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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