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RESUMO

A Usucapião especial rural compreende a posse de área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando o imóvel produtivo pelo 
trabalho, tendo nele a moradia familiar que deve perdurar por pelo menos cinco anos ininterruptos. Surgiu no direito brasileiro com a 
Constituição Federal de 1934, e está inserida, hodiernamente, no artigo 191 da Constituição Federal de 1988. Constitui matéria prevista também 
na Lei 4.504/64, Estatuto da Terra, no seu artigo 65, apontando que o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do 
módulo de propriedade rural. O estatuto delimitou a área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel rural para o sustento 
familiar, na ótica do princípio da função social da propriedade, levando em consideração que a área do imóvel sobre a qual exerce a posse 
trabalhada seja capaz de gerar a subsistência e progresso social e econômico do agricultor e de sua família mediante exploração direta e pessoal 
e, eventualmente, com a ajuda de terceiros. A lei infraconstitucional contrapõe-se ao texto constitucional no que tange ao limite obstado para 
aquisição da usucapião especial rural inerente à dimensão do módulo rural. A função social da propriedade pode ser vista nos termos do artigo 
186 da constituição vigente, quando houver aproveitamento racional e apropriado da área de terra, quando a utilização de recursos naturais 
disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem 
observadas. A função ecológica da propriedade rural está intimamente ligada à função social propriamente dita. O denominado princípio faz 
parte do conceito de propriedade tendo em vista a destinação do bem objeto deste. Ao invés de se revelar uma mera restrição ao direito de 
propriedade, compõe o desenho do instituto, representando um poder-dever positivo. O objetivo do trabalho é demonstrar a aplicabilidade da 
função social da propriedade na aquisição de imóvel pela usucapião especial rural em área inferior ao módulo rural constitucional. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa foi a documental, baseada na comparação de acórdãos dos Superiores Tribunais e legislação extravagante, aliando-se a 
abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa com ênfase à ilustração de casos e com manifesta fundamentação. O entendimento do STJ 
indicado na decisão do Resp 1.040.296-ES traduz que, estando presentes todos os requisitos exigidos no texto constitucional não se pode negar a 
usucapião alegando que o imóvel é inferior ao módulo rural previsto na região, e está de acordo com o que o STF decidiu por ocasião do 
julgamento do RE 422.349-RS, no qual foi analisado um caso similar, mas envolvendo usucapião especial urbana. Neste sentido pode-se observar 
o Enunciado 594 da VII Jornada de Direito Civil que transcreve ser possível adquirir a propriedade de área menor do que o módulo rural 
estabelecido para a região, por meio da usucapião especial rural. Conclui-se que apenas a propriedade que atende a sua função social está 
albergada pela Constituição como um direito ou garantia. É um atributo constitutivo e inerente ao direito de propriedade e não um limite ao 
exercício deste. Somente cumpre a função social da propriedade se atendidos, simultaneamente, os elementos econômicos, ambientais e sociais. 
Para tanto, a positivação do princípio supracitado afigura-se como garantia fundamental, como princípio da ordem econômica e como elemento 
da política urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. Desta forma, a Carta Magna, ao instituir a usucapião rural, prescreveu um limite 
máximo de área a ser usucapida, sem impor um tamanho mínimo. O que leva os doutrinadores e a jurisprudência a concluírem que mais 
relevante que a área do imóvel é o requisito que precede a ele, ou seja, o trabalho realizado pelo possuidor e sua família, que torna a terra 
produtiva e lhe confere função social.
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