
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 410.924 - MG (2013/0346010-2)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : LIGAS DE ALUMÍNIO S/A LIASA 
ADVOGADO : CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO E OUTRO(S)
AGRAVADO  : DEUSDETE DA SILVA XAVIER 
ADVOGADO : MARIELLE DE ALMEIDA MOURÃO 

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LEI DE 
REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. 
NECESSIDADE DE MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO.

1. O imóvel objeto da ação de usucapião deve ser plenamente identificado por 
indicação exata de suas dimensões, características e confrontações.

2. A identificação precisa dos dados individualizadores do bem objeto de ação 
judicial deve dar-se por meio da apresentação de memorial descritivo que contenha 
as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo Incra. 
Aplicação do art. 225, caput  e § 3º, da Lei n. 6.015/1973.

3. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial 
provimento.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por LIGAS DE ALUMÍNIO S/A LIASA contra 

decisão que inadmitiu recurso especial pelas seguintes razões:

a) não demonstração de ofensa ao art. 535 do CPC;

b) incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF; e

c) incidência da Súmula n. 7/STJ.

Alega a agravante, em síntese, que o recurso especial atendeu aos requisitos de 

admissibilidade, razão pela qual requer o seu processamento.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, impõe-se ressaltar que tanto o agravo em recurso especial como o 

recurso especial foram interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, razão 

pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, 

com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 

2/STJ).

O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado:

"AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO RETIDO. MEMORIAL DESCRITIVO 
DE ACORDO COM AS NORMAS DO INCRA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO 
CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INOCORRÊNCIA.PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CÓDIGO CIVIL DE 

Documento: 64171633 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 26/08/2016 Página  1 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

1916. REQUISITO TEMPORAL. VINTE ANOS. ACCESSIO POSSESSIONIS 
COMPROVADA. COMPOSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1)  Não há de se falar em 
necessidade de apresentação de memorial descritivo de acordo com as normas do 
INCRA para que seja deferida a inicial, pois tal documento só é exigível na fase de 
registro do imóvel. 2) Deve-se rejeitar a preliminar de indeferimento da inicial  eis 
que apresentados todos os documentos necessários ao deslinde da ação. 3) Não ocorre 
o cerceamento de defesa se a parte se manifesta expressamente no sentido de não ser a 
responsável pela produção de prova pericial. 4) Não havendo nos autos prova de que 
as pessoas elencadas como confinantes seriam, na verdade, também possuidores, não 
há de se falar em necessidade de integrá-las ao pólo ativo. 5) Sendo aplicável à 
espécie o Código Civil de 1916 e, comprovados os requisitos para a aquisição da 
propriedade pela prescrição aquisitiva, sobretudo a posse continuada pelo prazo legal, 
em razão da accessio possessionis, possível a aquisição do imóvel por usucapião, 
devendo o pedido inicial ser julgado procedente" (e-STJ, fl. 251).

Nas razões do especial, aduz a parte recorrente violação dos seguintes artigos:

a) 9º do Decreto-Lei n. 4.449/2002, 225, § 3º, da Lei n. 6.015/1973 e 2º do 

Decreto-Lei 5.572/2005, pois, apesar da comprovação da posse do imóvel, não foi apresentado o 

georreferenciamento da área, providência exigida nos dispositivos apontados como violados;

b) 535, I e II, do CPC visto que o acórdão que julgou os embargos de declaração não 

enfrentou o mencionado descumprimento da legislação.

Aponta divergência jurisprudencial com precedente do TJSP que reconheceu a 

imprescindibilidade de apresentação, em juízo, de memorial descritivo para a delimitação do 

imóvel usucapido.

Passo à análise das proposições deduzidas.

I - Art. 535, I e II, do CPC

Afasto a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil porquanto a Corte 

de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a 

controvérsia, não se verificando nenhum vício – omissão, obscuridade ou contradição – que 

possa nulificar o acórdão recorrido.

A respeito do tema, o acórdão recorrido se manifestou no sentido de ser 

desnecessária a identificação georreferenciada do imóvel no bojo da ação judicial.

Dessa forma, não se verificam os vícios apontados pelo recorrente nas razões de seu 

recurso. Esclareça-se que o fato de o julgamento não ter correspondido à expectativa da parte 

não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios, tampouco caracteriza vício no julgado. 

II - Arts. 9º do Decreto-Lei n. 4.449/2002, 225, § 3º, da Lei n. 6.015/1973 e 2º do 

Decreto-Lei n. 5.572/2005 e divergência jurisprudencial

A controvérsia posta no recurso especial diz respeito à necessidade de apresentação 

de memorial descritivo, com as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 

rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, do imóvel rural objeto de ação de 

usucapião.
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O Tribunal recorrido asseverou:

“[...] nos termos do artigo 10 do citado Decreto-Lei nº 4.449/02, a 
identificação da área do imóvel rural será exigida na forma preconizada no art. 9º, 
somente no prazo de 8 (oito) anos, por se tratar de imóvel com área inferior a 
quinhentos hectares, e, mesmo assim, para fins registrais, não constituindo 
nenhum óbice ao ajuizamento da ação de usucapião” (e-STJ, fl. 254).

Referido entendimento contraria importante precedente desta Corte em que se firmou 

o entendimento de que, tratando-se de processos que versam acerca de imóveis rurais, é 

obrigatória a apresentação da descrição georreferenciada por meio de memorial descritivo, 

constituindo imposição legal relacionada à necessidade de perfeita individualização do bem. 

Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO 
DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL 
DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 
10.267/2001.

1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro 
público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, 
características e confrontações.

2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, 
informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante 
apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices 
definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. 
Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973.

3- Recurso especial provido.” (REsp n. 1.123.850/RS, relatora Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/5/2013.)

Com efeito, o § 3º do art. 225 da LRP é expresso quanto à exigência do memorial 

descritivo contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro:

“3º - Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os 
limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por 
profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser 
fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de 
imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais."

Assim, tratando-se de ação de usucapião judicial de imóvel rural, o 

georreferenciamento deve ser exigido, uma vez que o mandado judicial que ensejará o registro 

da sentença necessita da exata identificação do imóvel. Essa identificação será extraída dos 

dados constantes do memorial descritivo georreferenciado mencionado no dispositivo legal 

transcrito. A exigência atende à necessidade registral de exata identificação do imóvel.

Anote-se que, no caso em exame, o autor, ora recorrido, instruiu o processo com 

memorial que informa dimensões, limites e confrontações aproximadas do imóvel, conforme 
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consignou o juiz de primeira instância no despacho de fl. 153. Por essa razão, foi determinada a 

intimação do recorrido para informar precisamente a área das divisas do imóvel mediante a 

juntada de novo memorial descritivo (e-STJ, fl. 153). A parte recorrida solicitou a expedição de 

ofício ao INCRA requerendo a realização do trabalho sem custo, em razão de a área usucapida 

ser inferior a quatro módulos fiscais (e-STJ, fl. 155) e a parte recorrente concordou com o pleito 

(e-STJ, fl. 163). Todavia, o processo foi sentenciado à míngua da juntada do documento 

mencionado, desatendendo à necessidade de exata individualização do imóvel.

III - Conclusão

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe 

parcial provimento a fim de determinar a apresentação, no juízo de primeiro grau, do memorial 

descritivo georreferenciado. 

Advirto a parte de que eventuais recursos que venham a ser por ela interpostos 

poderão ensejar o arbitramento dos honorários de sucumbência recursais nos termos do art. 85, § 

11, do novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo n. 7/STJ). 

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2016.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Relator
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