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do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° ^ /2013-SEC

Goiânia, 03 de G^tlSi^ de 2013.

Processo n° 4461461/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Cieníi/icação do teor do Despacho "AG" n° 001133/2013 oriundo da Procuradoria

Geral do Estado que dispõe sobre as ações de usucapião e de desapropriação nesta Unidade

Federativa

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 3864/2013 e do Parecer n° 372/2013 - 3o JA-CGJ, extraídas do

processo supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br{link corregedoria, item publicações).

ofcir939/Tel

Atenciosamente,

I)l 3a. NELMA BRANGO RERMSÇ^ PERILO
Corregedora-Geí\al\da~Justiça

Rua 10, n" 150, 11°andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tjqo. jus.br
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PROCESSO: 4461461

NOME: Procuradoria Geral do Estado de Goiás

ASSUNTO: Faz Solicitação

PARECER N°: 372/2013 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

*o2Tr
fU/

Trata-se de expediente encaminhado a esta

Corregedoria pelo Procurador Geral do Estado de Goiás, Dr. Alexandre

Eduardo Felipe Tocantins, solicitando a expedição de orientação aos

magistrados nos termos do item 50 do Despacho AG anexo.

O ilustre Procurador do Estado, após analisar a

seqüência de leis pertinentes à transmissão de propriedades em Goiás,

ressalta que as ações de usucapião e de desapropriação que envolvem

esta unidade da federação deverão ser instruídas com os seguintes

documentos: (i) petição inicial; (ii) certidão atualizada do registro imobiliário;

(iii) planta do imóvel com coordenadas UTM - Universal Transversa de

Mercator (art. 225, § 3o, da Lei 6.015/73); (iv) e memorial descritivo (f. 17).

Encaminhados os autos à Assessoria de Orientação e

Correição, prestaram informes (fls. 23/24), sugerindo o envio de ofício

circular a todos os magistrados deste Estado, recomendando-lhes atenção

à orientação emanada pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás (f. 26).

É o relatório necessário.

AT Rua 10.150,11° Andar - St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-0207 Telefone (6?) 3216-25T2
Fax(62)216-2677 - correqsec(S>tiQO.ius.b'r
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A pretensão veiculada é no sentido de que sejam

orientados os juizes de Direito quanto aos documentos que devem

acompanhar a petição inicial das ações de usucapião e de desapropriação

e implicaria avançar em tema relativo a matéria jurisdicional, especialmente

quanto à interpretação das disposições contidas nos artigos 282 e 283,

assim como no 942, do Código de Processo Civil, e 13, do Decreto-Lei

3.365/79.

Entendo que a expedição de ofício circular orientativo,

como pretendido, para que sejam exigidos documentos acima referidos

não se mostra recomendável, por se tratar de matéria não imune a

controvérsias nos âmbitos doutrinários e jurisprudenciais, especialmente

quanto ao ônus da prova referente à caracterização de terras devolutas.

Eis o posicionamento de Pontes de Miranda:

A concepção de que ao Príncipe toca o que, no território,

não pertence a outrem, particular ou entidade de direito

público, é concepção superada. As terras ou são dos

particulares, ou do Estado, ou nullius. Nem todas as terras

que deixam de ser de pessoas físicas ou jurídicas se

devolvem ao Estado. Ao Estado vai o que foi abandonado,

no sentido preciso do art. 589, III. Ao Estado foi o que,

segundo as legislações anteriores ao Código Civil, ao

Estado se devolvia. A expressão "devolutas",

acompanhando "terras", esse fato se refere. O que não foi

devolvido não é devoluto. Pertence a particular, ou ao

Estado, ou a ninguém pertence. Quanto às terras que a

ninguém pertence e sobre as quais ninguém tem poder, o

Estado - como qualquer outra pessoa, física ou jurídica -

delas pode tomar posse. Então, é possuidor sem dono.1

1MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial, Tomo XII. 3^.- Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, p. 442.

at Rua 10.150,11° Andar - St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone^
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se

pronunciou assim sobre o tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL VIOLAÇÃO DE LEI

PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TERRAS DEVOLUTAS - ÔNUS DA PROVA.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO OFICIO

IMOBILIÁRIO. 1- Inépcia da inicial, portanto, é a irregularidade formal gravíssima

que impede, de forma absoluta, que o órgão jurisdicional se pronuncie sobre o

direito de que o autor se diz titular. Não é Inepta a Inicial quando da narrativa dos

fatos decorrer logicamente o pedido, o que é o caso dos autos. 2- A súmula 343,

do Supremo Tribunal Federal, não é aplicável ao caso em tela em virtude da

decisão rescindenda não está baseada em texto legal de interpretação

controvertida nos Tribunais. 3- Não inexiste, em nosso ordenamento jurídico,

qualquer presunção, relativa ou absoluta, de que toda terra não particular é

pública. 4- Para a procedência do pedido discriminatório é necessária prova

inequívoca e contundente de que a área objeto da ação é efetivamente devoluta.

O simples fato de o imóvel não possuir registro não gera a presunção de que se

trata de terra pública - (Apelação Cível n° 268486- 8/00, TJ-MG. Rei. Des. Wander

Marotta, j. Em 21/10/2002). 5- Orientação do STF que prosseguiu no STJ, a

ausência de transcrição no Oficio Imobiliário não induz à presunção de que o

imóvel se inclui no rol das terras devolutas. 6- Acórdão mantido. 7- Decisão

Unânime. (STF, ARE 679350/PI, Rei. Ministro Celso de Mello, julgamento

30/04/12, publicado 08/05/12.)

ORREGEOOR1A
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De todo modo, o teor do parecer de fls. 04/18 reflete o

posicionamento da Procuradoria Geral do Estado acerca da matéria e,

apesar de a necessidade de se resguardar o livre convencimento racional

dos juizes em cada caso concreto e da existência de outros entendimentos

quanto ao tema, entendo relevante repercutir o posicionamento

apresentado nestes autos, para conhecimento da sugestão noticiada,

relativa à documentação exigível em ações de usucapião e

desapropriação.

Isto posto, opinamos pelo acolhimento parcial da

solicitação apresentada, sugerindo seja expedido ofício circular a todos os

magistrados do Estado de Goiás, cientificando-lhes do teor do Despacho

de fls. 04/18, oriundo da Procuradoria Geral do Estado, com r$

at Rua 10.150,11° Andar - St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120;028s3eiefdne
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observações contidas neste parecer.

Ainda, sejam os autos arquivados, após as

cientificações de estilo, inclusive ao Procurador Geral do Estado de Goiás,

Dr. Alexandre Eduardo Felipe Tocantins.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne

Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 31 dôiulho de 2013.

<v Rua10.150,11° Andar - St.Oesie, Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - correQsec(5)tiao.ius.br
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Processo n° : 4461461/2013 - Goiânia

Nome : Procuradoria Geral do Estado de Goiás

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO N° 3%V /2013
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Trata-se de expediente encaminhado a esta Corregedoria pelo

Procurador Geral do Estado de Goiás, Dr. Alexandre Eduardo Felipe Tocantins, solicitando

a expedição de orientação aos magistrados acerca dos termos do item 50 do Despacho

"AG" n° 001133/2013 anexo, que dispõe que as ações de usucapião e de desapropriação

que envolvem esta unidade da federação deverão ser instruídas com os seguintes

documentos: (I) petição inicial; (II) certidão atualizada do registro imobiliário; (III) planta do

imóvel com coordenadas UTM - Universal Transversa de Mercator (art. 225, § 3o, da Lei

6.015/73); (IV) e memorial descritivo (f. 17).

Parecer do 3°Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, em que opina

pelo acolhimento parcial da solicitação apresentada, a fim de que seja expedido ofício

circular a todos os magistrados do Estado de Goiás, apenas para cientificá-los do teor do

Despacho de fs. 04/18, oriundo da Procuradoria Geral do Estado (fs. 27/30).

É o necessário relato.

Como se vê do relatório, a pretensão veiculada neste

procedimento é no sentido de que sejam orientados os juizes de direito quanto aos

documentos que devem acompanhar a petição inicial das ações de usucapião e de

desapropriação que envolvem esta unidade da federação, nos termos do item 50, do

Despacho "AG" n° 001133/2013.

Entretanto, em análise dos autos, veVifica-se que razão assiste

ao parecerista em não recomendar a expedição de um oficia circular orientativo como

Rua 10. n°150, 11° andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - FonÇ (62)\3
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pretendido, uma vez que se trata de matéria não imune a controvérsias nos âmbitos

doutrinários e jurisprudenciais, especialmente quanto ao ônus da prova referente à

caracterização de terras devolutas.

Com efeito, a exigência quanto aos documentos que devem

acompanhar a petição inicial das ações de usucapião e de desapropriação, constante do

referido item 50 do Despacho "AG" n° 001133/2013, avança em tema relativo a matéria

jurisdicional, especialmente quanto à interpretação das disposições contidas nos artigos

282 e 283, assim como no 942 do Código de Processo Civil, e artigo 13 do Decreto-lei n°

3.365/79.

Por outro lado, conforme ressaltado pelo 3o Juiz Auxiliar, "...o

teor do parecer de fls. 04/18 reflete o posicionamento da Procuradoria Geral do Estado

acerca da matéria e, apesar de a necessidade de se resguardar o livre convencimento

racional dos juizes em cada caso concreto e da existência de outros entendimentos

quanto ao tema, entendo relevante repercutir o posicionamento apresentado nestes

autos, para conhecimento da sugestão noticiada, relativa à documentação exigível em

ações de usucapião e desapropriação" (f. 29).

Dessa forma, acolho integralmente o Parecer n° 372/2013, do

3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires (fs. 27/30) e determino seja expedido ofício circular

a todos os juizes de direito do Estado de Goiás, cientificando-lhes do teor do Despacho

"AG" n° 001133/2013 (fs. 04/18), para conhecimento, fazendo-se acompanhar de cópia do

parecer e deste despacho. Em seguida, arquivem-se os autos.

À Secretaria Executiva.

RLMC

Goiânia, \^ de setembro d

Desembargadora NELMA BRÁ
Corregedora-Gera

RREIRA PERILO

Justiça

Rua 10, n°150, 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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