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RESUMO 

 

Trata a presente monografia da análise da Usucapião Extrajudicial, recente procedimento 

instituído no ordenamento jurídico brasileiro. Desde sua versão original, o procedimento 

apresentou algumas peculiaridades e imperfeições que o colocaram no centro de diversos 

debates na comunidade jurídica, até a edição da Lei nº 13.465/2017. Objetivou-se, desse 

modo, verificar a real efetividade do referido procedimento nas serventias extrajudiciais, 

garantindo assim o cumprimento da promessa inicial de celeridade, menor custo e mais um 

instrumento de desjudicialização. Adotou-se, para tanto, a pesquisa exploratória e 

bibliográfica. Analisou-se, em quatro capítulos: os aspectos gerais do direito de propriedade e 

sua função social; o instituto da Usucapião, abordando a origem do instituto, requisitos, 

espécies e a ação judicial; a desjudicialização, trazendo as causas, exemplos, importância das 

serventias extrajudiciais e as vantagens da desjudicialização; e, por fim, a usucapião 

extrajudicial, abordando a influência sofrida pelo Direito português, os requisitos, principais 

pontos controvertidos, as mudanças trazidas pela lei 13.465/2017 e o provimento nº 65/2017 

do CNJ.  

 

PALAVRAS CHAVES : Usucapião, Usucapião Extrajudicial, Desjudicilização, Serventias 

Extrajudiciais, Lei 13.465/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This monograph deals with the analysis of the Extrajudicial Adverse Possession, a recent 

procedure established in the Brazilian legal system. From its original version, the procedure 

presented some uniquenesses and imperfections that put it in the center of several debates in 

the legal community, until the edition of Law 13.465 / 2017. The objective was to verify the 

real effectiveness of this procedure in extra-judicial services, thus guaranteeing the fulfillment 

of the initial promise of speed, lower cost and another instrument of delegalization. For this 

purpose, the exploratory and bibliographic research was adopted. It was analyzed in four 

chapters: the general aspects of property rights and their social function; the Institute of 

Adverse Possession, addressing the origin of the institute, requirements, species and lawsuit; 

providing the causes, examples, the importance of out-of-court services and the advantages of 

disjudicialization; and, at last, extrajudicial Adverse Possession, addressing the influence 

suffered by Portuguese law, the requirements, the main controversial points, the changes 

brought by law 13.465 / 2017 and the provision 65/2017 from the CNJ. 

 

KEY-WORDS : Adverse Possession, Extrajudicial Adverse Possession, De-legalization, 

Extrajudicial Offices, Law 13.465/2017. 
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1 INTRODUÇÃO 

A usucapião extrajudicial consiste na possibilidade de reconhecimento da posse e 

aquisição da propriedade, através do preenchimento dos requisitos legais exigidos, sem a 

necessidade da propositura de uma ação judicial para tanto. Tal procedimento é realizado 

pelas serventias extrajudiciais, representadas numa atuação conjunta entre o Tabelionato de 

Notas e o Cartório de Registro de Imóveis da comarca em que se situa o imóvel objeto, 

trazendo consigo a promessa de celeridade, segurança e efetividade para as partes 

interessadas. 

Seu surgimento se deu pela necessidade de desburocratização e desoneração do 

Poder Judiciário. Percebeu-se que o procedimento para o reconhecimento da propriedade pelo 

instituto da usucapião não é tão complexo quanto parece, motivo pelo qual torna-se bastante 

viável sua realização fora das amarras do judiciário, que por sua vez encontra-se 

sobrecarregado com inúmeras demandas que são propostas diariamente. 

A usucapião extrajudicial nos moldes adotados no Brasil sofreu uma forte influência 

do Direito português, que também vem passando por um processo de desjudicialização dos 

seus procedimentos. A similitude dos procedimentos é algo que merece uma atenção especial, 

até mesmo para entender a viabilidade e a efetividade nas suas aplicações.  

No Brasil, a implementação da usucapião pela via administrativa surgiu inicialmente 

através da Lei 11.977/2009, que dispõe do programa Minha Casa Minha Vida. Todavia, foi 

com a vigência do atual Código de Processo Civil que veio a novidade do procedimento a ser 

estudado neste trabalho. A partir de então, passou a ser possível o processamento extrajudicial 

da usucapião para todas as espécies do instituto.  

A presente monografia utiliza como base a análise de vários artigos publicados sobre 

o tema da Usucapião Extrajudicial e todos os demais temas que, direta ou indiretamente 

compõem o tema central, servindo como subsídios para melhor adequação da linha de estudo. 

Além disso, é utilizada também vasta doutrina produzida e publicada por autores clássicos do 

Direito Civil brasileiro e, subsidiariamente, outros trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e pós-graduação. 

O objetivo central deste trabalho consiste no estudo do instituto da usucapião e 

análise acerca da efetividade do seu procedimento extrajudicial, com as alterações sofridas a 

partir da edição da Lei de nº.  13.465/2017. Verifica-se a necessidade da discussão acerca da 

efetividade do procedimento, uma vez que, desde sua instituição no formato original, com o 

Código do Processo Civil de 2015, algumas lacunas e contradições encontradas na lei original 
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acabaram por criar entraves que, na prática, tornaram um procedimento promissor e recebido 

pela comunidade jurídica com grandes expectativas, num procedimento ineficaz e inviável, 

longe do que se propusera na teoria.  

O principal alvo de discussão acerca do procedimento gira em torno da necessidade 

da concordância expressa dos confinantes e dos antigos proprietários do imóvel objeto da 

usucapião extrajudicial na planta e memorial descritivo, documentos exigidos pela lei para o 

andamento do procedimento. Na previsão original, notando-se a ausência da concordância 

expressa das partes e persistindo após a notificação do oficial do cartório de registro de 

imóveis, o silêncio era interpretado como discordância e o procedimento restava prejudicado. 

A hipótese trazida é que com a edição da Lei de nº.  13.465/2017, juntamente com a 

edição do Provimento do CNJ de nº 65/2017, o procedimento extrajudicial da usucapião 

finalmente ganhará efetividade prática e passará a ser uma realidade para as partes 

interessadas, pelos motivos que serão expostos no decorrer da presente monografia.  

No que tange aos métodos jurídicos adotados, a presente pesquisa se voltará na 

utilização dos métodos hermenêuticos e argumentativos, sendo adotada a linha crítico-

metodológica. Assim, serão feitas análises dos dispositivos legais que tratam do tema, com o 

intuito de ser analisada a sua eficácia ou ineficácia diante da proposta que se dispõe a ser 

inserido. Na mesma oportunidade, será adotado o método hipotético dedutivo, de modo que, 

partindo de determinadas hipóteses, sob a luz de conceitos adotados por doutrinadores já 

consagrados, será verificada a real aptidão para resolução do tema. 

No segundo capítulo, serão abordados os aspectos gerais do Direito de Propriedade, 

trazendo sua grande relevância, origem, definição e características. Atrelado a isso, o capítulo 

tratará do tão importante princípio constitucional da função social da propriedade. Esses 

pontos se mostram imprescindíveis para iniciar o tema, pois demonstram os pressupostos 

doutrinários que justificam o instituto da usucapião. 

O terceiro capítulo traz uma abordagem do instituto da usucapião, delimitando, de 

forma detalhada, sua origem, definição, requisitos, espécies e o processo judicial do instituto. 

À luz da doutrina clássica civilista, o antigo instituto merece destaque no presente trabalho, 

pois a partir do seu entendimento será possível perpassar pelo procedimento extrajudicial. 

O quarto capítulo, por sua vez, trata do processo de desjudicialização no 

ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que o procedimento extrajudicial de usucapião tem 

como um dos principais objetivos a desoneração do Poder Judiciário, delegando a atribuição 

para os Tabelionatos de Notas juntamente com os Cartórios de Registro de Imóveis. Com 

isso, serão verificadas as causas da desjudicialização e os exemplos existentes no país trazidos 
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numa linha cronológica. Após a compreensão do processo de desjudicilização, será exposta 

no presente capítulo a importância das serventias extrajudiciais no processo de 

desjudicialização, bem como as vantagens trazidas para ordenamento jurídico em caso de 

êxito nos referidos procedimentos que podem ser operados sem a necessidade de intervenção 

do judiciário.    

Por fim, o quinto e último capítulo será destinado ao tratamento do tema central 

proposto no presente trabalho, qual seja, a usucapião extrajudicial. Para tanto, é necessário 

trazer à tona as explicações acerca do procedimento, as influências no direito comparado e os 

requisitos previstos no procedimento originalmente disposto no Código de Processo Civil de 

2015. Após, será feita uma análise dos principais pontos controvertidos encontrados na lei 

original, para, posteriormente, verificar as mudanças trazidas com a Lei 13.465/2017 e as 

novas perspectivas, juntamente com o Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de 

Justiça.  
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2 ASPECTOS GERAIS DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA 

FUNÇÃO SOCIAL 

 O direito de propriedade tem um destaque tão relevante no ordenamento jurídico que 

sua exaltação é quase unânime entre os juristas que se debruçam no estudo do Direito Civil. 

 Orlando Gomes é enfático ao dizer que “o direito real de propriedade é o mais amplo 

dos direitos reais – ‘plena in re potesta’”.1 

Para Carlos Roberto Gonçalves, “trata-se do mais completo dos direitos subjetivos, a 

matriz dos direitos reais e o núcleo do direito das coisas.” 2 Continua a dizer, parafraseando 

Whashington de Oliveira Monteiro, que constitui o direito de propriedade o mais importante e 

mais sólido de todos os direitos subjetivos, o direito real por excelência, o eixo em torno do 

qual gravita o direito das coisas.3  

 Tamanha importância para o estudo jurídico da propriedade se justifica através da sua 

origem. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenveld asseveram que a necessidade do 

indivíduo de satisfazer suas necessidades vitais através da apropriação de bens pode ser 

verificada desde os primórdios da humanidade, quando o homem deixa e pertencer a terra e a 

terra passa a pertencer ao homem4.  Esse processo se verifica, inicialmente, com a busca por 

bens de consumo imediato. Em seguida, o homem passa a dominar coisas móveis, perfazendo 

por fim, a noção da propriedade como bem complexo e plural.  

 Ainda sobre a origem da propriedade, Caio Mário da Silva Ferreira explica que a 

propriedade parte de um fato, pois teria nascido com a espontaneidade de todas as 

manifestações fáticas.  A norma surge logo depois a fim de disciplinar de acordo com as 

exigências sociais e a harmonia da coexistência.5  

 A forma mais didática de definir o conceito do direito de propriedade se extrai de 

Orlando Gomes, que o divide em três critérios: o sintético, como sendo a submissão de uma 

coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa; o analítico, que seria o direito de usar, fruir e 

dispor de um bem, e reavê-lo de quem injustamente o possua; e o descritivo, no sentido de ser 

                                                 
1 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
103. 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 67. 
3 Ibidem. 
4 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 212. 
5 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 298. 
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um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, considerando novamente a submissão da 

coisa à vontade de uma pessoa, com as limitações legais.6 

 A organização jurídica da propriedade vai variar de país para país, tendo sua evolução 

desde a Antiguidade até os tempos modernos. Destaca Carlos Roberto Gonçalves que, 

inevitavelmente, o instituto da propriedade sofrerá direta e profunda influência dos regimes 

políticos dos locais onde é concebida7. Toda essa variação faz do conceito de propriedade 

algo mutável, tendente ao acompanhamento econômico, político, social e religioso de cada 

local. 

 Voltando-se para o Brasil, a raiz do instituto da propriedade advém do Direito 

Romano, onde ela foi traçada de forma individual desde os primeiros monumentos, conforme 

assevera Caio Mário.8 

 Sua importância é tão grande que fez com que o direito de propriedade se tornasse um 

direito subjetivo fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, protegido e resguardado 

pela Constituição Federal, positivado no art. 5º, XXII; e também verificado no art. 1228 do 

Código Civil, este último voltado para a figura do proprietário, o qual lhe é assegurado “o 

direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha.”9 Tal garantia constitucional, segundo Roger Stiefelmann 

Leal, pretende impor um dever de abstenção, já que impõe um grau de autonomia privada 

imune à interferência do Estado e de terceiros.10 

 Ainda sobre o caráter fundamental do direito de propriedade, explicam Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenveld que o reconhecimento da propriedade como direito 

humano está intimamente ligado à sua função de proteger a pessoa do seu titular. Continuam a 

dizer que a propriedade tem como função individual garantir a autonomia privada do ser 

humano e o desenvolvimento de sua personalidade, haja vista que os direitos reais são 

                                                 
6 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
103. 
7 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 229. 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 68. 
9 BRASIL, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília : Senado Federal, 1988. In: 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 26 out. 2017. 
10 LEAL. Roger Stiefelmann.  A propriedade como direito fundamental. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, a. 49, n. 194 abr./jun. 2012. Disponível em < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496577/000952682.pdf?sequence=1>. Acesso em 01 nov. 
2017.  



14 
 

 

outorgados a uma pessoa com fins de realização pessoal da posição de vantagem capazes de 

exercer sobre a coisa.11  

O art. 1.231 do Código Civil preceitua que “a propriedade presume-se plena e 

exclusiva, até prova em contrário” 12. Nessa senda, explica Carlos Roberto Gonçalves que o 

direito do proprietário tem como característica ser absoluto ou pleno, no sentido de poder 

usar, gozar e dispor da coisa da maneira que lhe aprouver, podendo dela exigir todas as 

utilidades que esteja apta para oferecer, apenas sujeitas a algumas limitações impostas em 

decorrência do interesse público.13 

Outra característica ou atributo que merece destaque é a exclusividade. Novamente 

explica Carlos Roberto Gonçalves que o termo “ser exclusiva” é empregado no sentido do seu 

titular ter o direito de afastar da coisa daquele que dela queira se utilizar sem sua permissão14. 

Esclarecem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que a exclusividade está 

direcionada ao domínio, pois não pode haver mais de um domínio sobre o mesmo bem. Sendo 

assim, somente uma pessoa pode usar, fruir e dispor do objeto, de forma que o domínio é uno 

e indivisível.15 

Por último, têm-se também como atributo da propriedade a perpetuidade e a 

elasticidade, haja vista que a propriedade não pode simplesmente se extinguir pelo não uso, 

bem como pode ter seu direito estendido quando desvinculado de direitos reais limitados, 

como ocorre nos casos do usufruto, uso, habitação, penhor, hipoteca e anticrese.16 

Tais características da propriedade podem passar uma falsa impressão de ser a 

propriedade ilimitada em seu sentido absoluto e consequentemente intocável, todavia, Carlos 

Roberto Gonçalves destaca que ao longo dos anos, essas características vêm sofrendo cada 

vez mais restrições e limitações, impondo uma considerável redução aos direitos dos 

proprietários.17 

O princípio constitucional da função social encabeça a principal restrição ao direito de 

propriedade nos dias atuais, juntamente como outras restrições como o Código de Mineração, 

                                                 
11 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 232. 
12 BRASIL, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília : Senado Federal, 1988. In: 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 26 out. 2017. 
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 243. 
14 Ibidem. 
15 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 249. 
16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010; p. 179.  
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 243. 
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o Código Florestal, a Lei de Proteção do Meio Ambiente, além das limitações impostas pelo 

direito de vizinhança. Com isso, tais restrições acabaram traçando um perfil atual do direito 

de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro, antes característico pelo direito ilimitado e 

absoluto, passando agora a ser um direito de finalidade social.18 

 A ideia da função social da propriedade emerge na medida em que a propriedade passa 

a ser tida como instituição. Nesse diapasão, entende-se que os bens não são dados ao homem 

para que sejam extraídos ao máximo e com o sacrifício dos demais, mas sim para que sejam 

utilizados na medida em que possam preencher a sua “função social”. Por esse motivo, 

defende-se que há de se ter um limite no direito de propriedade, visando o cumprimento de 

certos deveres e o desempenho da tal função.19 

 O direito positivo brasileiro já vem acolhendo a ideia da função social da propriedade 

desde a Constituição Federal de 1946, prevendo a subordinação do uso da propriedade ao bem 

estar social no seu art. 147. Posteriormente, o princípio se manteve na Reforma Constitucional 

de 1967 (art. 157) e na de 1969 (art. 160). Por fim, consagrou-se de uma vez por todas na 

Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XXIII, art. 182, § 2º e art. 186.   

 A própria Constituição Federal se encarrega de indicar como a função social da 

propriedade será cumprida, dividindo as instruções para a propriedade rural e urbana. No que 

tange a função social da propriedade rural, esta será cumprida quando atender, 

simultaneamente, os critérios estabelecidos no art. 186, quais sejam: (I) aproveitamento 

racional e adequado, (II) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente, (III) observância das disposições que regulam as relações de trabalho, (IV) 

exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. No caso da 

propriedade urbana, o cumprimento da função social estará vinculado ao atendimento das 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, conforme 

preceitua o art. 182, §2º.  

 Nesse diapasão, lembra Marcelo Lessa da Silva que a função social não é apenas um 

princípio limitador dos direitos de usar, gozar e dispor do bem, mas, sobretudo, é um 

mecanismo de imposição de comprometimentos positivos em benefício da coletividade20.  

                                                 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 246. 
19 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 71. 
20 SILVA, Marcelo Lessa da. A Usucapião Extrajudicial: A Contradição do Silêncio como Discordância. 
Revista Cidadania e Acesso à Justiça, ISSN: 2526-026X, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2. 2016. Disponível em: 
<http://indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/1498>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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 À luz do princípio da função social da propriedade, a inércia do proprietário que não 

destina o bem a sua finalidade legal e constitucional, ou ainda, que da sua propriedade se 

aproveita para cometer atos ilícitos, será passível de reprovação pelo ordenamento jurídico em 

diferentes medidas, conforme a intensificação do grau de desprezo à utilidade que a coisa 

deveria desempenhar.  

 Para Sílvio de Salvo Venosa, “a proteção àquele que se utiliza validamente da coisa 

nada mais é do que revigoramento da usucapião”21, pois o proprietário tem a obrigação de 

aproveitar seus bens e explorá-los. Ainda, por perceber aquela riqueza que se encontra na 

propriedade, nada mais justo do que torná-la operativa, agindo com seu dever social. 

Desse modo, há de se destacar a seguir neste trabalho o instituto da usucapião, 

verificado em certos casos em que se encontram presentes o não uso da coisa, associado ao 

tão importante princípio da função social, ocasionando a perda do direito subjetivo da 

propriedade por parte daquele titular negligente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010; p. 173.  
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3 USUCAPIÃO  

Antes de verificar a origem do instituto da usucapião, bem como sua definição, 

imperioso se faz destacar que o referido instituto apresenta-se como um dos modos de 

aquisição da propriedade, ao lado de outras formas como a acessão, transcrição, sucessão, 

desapropriação, casamento pela comunhão universal, entre outros que se encontram dispostos 

em vários artigos do Código Civil de 2002, que, diferentemente Código de 1916, enumerava 

apenas as quatro primeiras formas no seu art. 530, em seção específica só para aquisição da 

propriedade imóvel22. Todavia, este trabalho concentrará sua análise apenas na aquisição da 

propriedade imóvel pela usucapião, já que este instituto será o objeto central do presente 

estudo.  

 Nesse sentido, assevera Sílvio de Salvo Venosa que a finalidade da usucapião é 

justamente atribuir o bem a quem desse utilmente se sirva, seja como moradia ou através da 

sua exploração econômica. Além disso, é dever do Estado regular sua intervenção na 

propriedade privada toda vez que as riquezas não tiverem sua devida utilização ou entregues 

ao abandono, redistribuindo-as àqueles com interesse e capacidade de fazer.23  

Existe na doutrina uma discussão acerca da classificação do modo de aquisição da 

propriedade pela usucapião: se originária ou derivada. A primeira classificação ocorre quando 

não há transmissão de uma pessoa para outra, ou seja, o sujeito torna-se dono de uma coisa 

por fazê-la sua, sem que lhe tenha sido passada por alguém, ou porque coisa jamais tenha 

pertencido a outra pessoa antes. Já a aquisição derivada ocorre quando advém de um negocio 

jurídico entre o proprietário e o adquirente, ocorrendo assim uma transmissão do domínio pela 

manifestação de vontade das partes.24 

A grande maioria da doutrina entende que a usucapião é forma originária de aquisição 

da propriedade, vez que muito embora o bem usucapido possa ter pertencido a outrem, o 

usucapiente dele não recebe a coisa. Nesta senda, seu direito de aquisição não decorre 

diretamente do antigo proprietário, mas sim do próprio fato ou ato jurídico que lhe concede o 

nascimento do direito.25 

Em sentido contrário, Caio Mário da Silva Ferreira classifica a usucapião como modo 

de aquisição derivada, pois pressupõe a perda do domínio por outrem em benefício do 

                                                 
22 Art. 530 do Código Civil de 1916: “Adquire-se a propriedade imóvel: I - Pela transcrição do título de 
transferência no registro do imóvel. II - Pela acessão. III - Pelo usucapião. IV - Pelo direito hereditário”.  
23 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010; p. 173. 
24 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 254. 
25 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010; p. 190. 
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usucapiente. Além disso, leva-se em conta a circunstância da propriedade estar relacionada 

com outro indivíduo que já era proprietário da mesma coisa e que perde a titularidade da 

relação dominical em proveito do usucapiente.26  

Carlos Roberto Gonçalves explica que a controvérsia criada quanto a usucapião ser 

forma originária de aquisição de propriedade está na forma de entendimento daqueles autores 

quanto a forma originária. Para estes, será originária apenas quando o adquirente se torna 

dono de uma coisa que jamais esteve sob o domínio de outro anteriormente, ou seja, quando o 

domínio da coisa surge ali pela primeira vez, sendo somente a ocupação como modo 

originário.27 

Para encerrar de uma vez a controvérsia e dar vez ao estudo mais aprofundado do 

instituto da usucapião nos tópicos a seguir, cumpre adicionar duas características essenciais 

do modo derivado e que logicamente não se inserem na usucapião. A primeira diz que na 

forma derivada, a transmissão da propriedade é realizada com os mesmos atributos que 

anteriormente recaíam sobre elas, incluindo assim possíveis vícios e limitações. A segunda 

característica inerente do modo derivado é a exigência da comprovação da legitimidade do 

direito do antecessor, o que não acontece na usucapião.28 

3.1 ORIGEM DO INSTITUTO E DEFINIÇÃO 

 A origem do instituto da usucapião advém do Direito Romano. Foi consagrada na Lei 

das Doze Tábuas, datada no ano de 305 da era romana (Fundação de Roma), correspondente 

ao ano 455 A.C.  Aponta Benedito Silvério Ribeiro que já neste período contemplava os bens 

móveis e imóveis, vindo a sofrer restrições posteriormente, sendo a ação de usucapião 

utilizada tanto para convalidar aquelas aquisições formalmente nulas, quanto a aquisição 

ineficaz por vício de legitimação do alienante, desde que presente a bona fides (boa fé) do 

possuidor reivindicante.29 

Importante frisar que inicialmente, à época, o instituto da usucapião somente poderia 

ser usado pelo cidadão romano, que definitivamente não era a maioria presente no império, 

haja vista a grande quantidade de peregrinos. Somente com o passar do tempo, com a 

expansão das fronteiras do império, passou-se a conceder ao peregrino uma espécie de 

                                                 
26 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 118. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 254. 
28 Ibidem. 
29 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. I. São Paulo: Saraiva, 1998; p. 134 - 138. 
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prescrição, com caráter de exceção, fundada na posse por longo tempo da coisa - 10 e 20 anos 

-, fazendo com que fosse possível a sua defesa contra possíveis ações reivindicatórias.30 

No Brasil, o direito pré-codificado previa a prescrição longissimi temporis, que por sua 

vez se consumava em 30 anos, para bens móveis e imóveis e, em 40 anos, para bens públicos 

e coisas litigiosas, inclusive frutos de furtos. Somente no Código Civil de 1916 e 

posteriormente no Código Civil de 2002 houve a separação da prescrição e da usucapião, com 

a previsão da prescrição extintiva na Parte Geral do código e da usucapião no Livro de Direito 

das Coisas.31 

Partindo para a etimologia da palavra, “usucapião” deriva do latim usucapio, sendo a 

junção de usus, que significa uso, e capio, do verbo capio, capis, captum, capere, que 

significa tomar pelo uso, ou seja, tomar em relação ao seu uso.32 

Caio Mário da Silva Pereira reporta-se a alguns civilistas notáveis como Lafayette, 

Beviláqua, Espínola, Mazeaud e Mazeud, De Page, para apresentar sua noção da definição do 

instituto. Segundo ele, “usucapião é a aquisição da propriedade ou de outro direito real pelo 

decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei”. 

Continua a explicar que sendo a posse, que no decurso do tempo e associada a outras 

exigências irá se converter em domínio da propriedade, é necessária máxima atenção, pois 

neste caso não há de se falar de qualquer posse, mas sim de uma posse qualificada. Por isso, a 

usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada.33 

Em outras palavras, ratificam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald que o poder de 

fato sobre a coisa – posse - unida ao tempo, juntamente com os demais requisitos legais, 

termina por conferir juridicidade a uma situação de fato, tornando-a propriedade. Nesse 

sentido, “A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de 

solução de tensões derivadas do confronto entre posse e propriedade, provocando uma 

mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto.”34 

A partir daí percebe-se um caráter dúplice gerado pelo instituto da usucapião. Se de 

um lado beneficia o sujeito que durante um período significativo promoveu esforços para a 

manutenção e cumprimento da função social daquela propriedade, por outro lado pune o 

                                                 
30 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 334. 
31 Ibidem. 
32 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. I. São Paulo: Saraiva, 1992; p. 179. 
33 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 117. 
34 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 337. 
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proprietário que não zelou pela sua propriedade enquanto pôde, bem como se quedou a 

imposição do seu direito em face da posse exercida por outrem. 

3.2 REQUISITOS  

Para que a usucapião possa ser invocada e tenha efetividade no seu pleito, é necessário 

o preenchimento de alguns requisitos ou pressupostos que se relacionam: (I) às pessoas a 

quem interessa o instituto; (II) às coisas em que pode recair o instituto e; (III) à forma como 

se desenvolve o instituto. Essa subdivisão dos requisitos da usucapião varia entre os autores, 

haja vista que cada um escolhe uma maneira de apresentar o tema. Este trabalho preferiu 

seguir com a classificação feita por Orlando Gomes35, que por sua vez apresenta de maneira 

didática a classificação desses requisitos em três tipos: pessoais, reais e formais. 

Os requisitos pessoais são aquelas exigências em relação à pessoa do possuidor que 

quer adquirir a coisa por usucapião e do proprietário, que, consequentemente irá perdê-la. Já 

os requisitos reais dizem respeito à coisa objeto da usucapião e aos direitos suscetíveis de 

serem usucapidos. Por fim, os requisitos formais serão os elementos necessários para o 

instituto, que terminam por lhe atribuir seu caráter particular. 

3.2.1 REQUISITOS PESSOAIS 

 Conforme exposto anteriormente, os requisitos pessoais são as exigências relacionadas 

àquele que tem a pretensão de obter a coisa e àquele que irá perdê-la através da usucapião. 

 Surge então, como premissa maior para que seja possível a aquisição da propriedade 

por usucapião a primeira exigência: a capacidade civil. Neste sentido, o adquirente deverá ser 

pessoa capaz e essa capacidade é aferida no campo jurídico. 

 Sendo capaz, assevera Benedito Silvério Ribeiro que pouco interessa se o exercício da 

posse advém dos próprios atos do possuidor ou daqueles que o representam, motivo pelo qual 

é capaz de possuir tanto as pessoas naturais como as pessoas jurídicas.36  

 Todavia, ante as grandes possibilidades que se estendem a partir das pessoas capazes, 

interessante se faz caminhar pelo sentido inverso, ou seja, daqueles que possuem alguma 

causa restritiva que impedem a aquisição da propriedade pela usucapião.  

 Assim, Orlando Gomes aponta que, via de regra, não pode usucapir ascendentes e 

descendentes durante o poder familiar, incapazes e seus representantes durante a constância, 

desde que não corra a prescrição entre estes. Outro fator que impede a aquisição de uma 

                                                 
35 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
181. 
36 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. I. São Paulo: Saraiva, 1998; p. 234. 
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determinada coisa é a situação jurídica da pessoa, como é o caso do condômino em relação ao 

bem comum.37 

  Em relação àquele que sofre os efeitos da usucapião, não existem exigências 

específicas a não ser que, de fato, este seja o proprietário da coisa, ou seja, somente o 

proprietário terá a legitimidade passiva para sofrer os efeitos da perda da propriedade. Porém, 

nem todos os proprietários podem perder a propriedade pela usucapião. Estar-se a falar das 

pessoas jurídicas de direito público, pois seus bens são imprescritíveis.38 

3.2.2 REQUISITOS REAIS 

 Falar dos requisitos reais da usucapião é a mesma coisa que falar de quais são as 

coisas possíveis de serem usucapidas, bem como quais direitos. Nesta senda, somente os 

direitos reais que recaem em coisas prescritíveis podem ser adquiridas por usucapião. Porém, 

não são todos os direitos reais, pois somente se incluem nesse rol a propriedade, as servidões, 

a enfiteuse, o usufruto, o uso e a habitação.39  

 Destarte, não são todas as coisas e nem todos os direitos que se adquirem por 

usucapião, pois alguns bens são considerados imprescritíveis por serem bens públicos ou por 

se encontrarem fora do comércio. 

 O ordenamento jurídico brasileiro cercou-se de todas as formas possíveis para deixar 

clara a impossibilidade de bens públicos, de qualquer natureza, serem adquiridos por 

usucapião. Assim, podem ser verificados nos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da 

Constituição Federal, Súmula 340 do STF e art. 102 do Código Civil.  

 Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald chamam atenção para um fato curioso e 

interessante. Tamanha preocupação do ordenamento jurídico em proteger os bens públicos 

podia ser percebida até no Código de Processo Civil de 1973, quando, em seu art. 941, ao 

regular a jurisdição contenciosa da usucapião trazia a grafia bem particular Ação de 

Usucapião de Terras Particulares.40 Todavia, importante salientar que o atual Código de 

Processo civil, vigente desde 18 de março de 2016, não prevê um procedimento especial para 

a ação de usucapião, incluindo-a dentre as ações de procedimento comum.41  

                                                 
37GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
182. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 342. 
41 CARVALHO, Bruna da Silveira. O Procedimento da ação de usucapião no novo Código de Processo 
Civil : In Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 147, abr. 2016.  
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 Sobre os bens fora de comércio, são considerados assim aqueles bens que são 

naturalmente indisponíveis, legalmente indisponíveis ou indisponíveis pela própria vontade 

humana. Naturalmente indisponíveis, como a própria nomenclatura já sugere, são aqueles 

bens que pela sua natureza são insuscetíveis de apropriação pelo homem, como por exemplo: 

água do mar, luz solar e ar atmosférico. Os bens legalmente indisponíveis ou legalmente 

inalienáveis são aqueles que por determinação legal não podem ser transferidos para outrem, 

como por exemplo: bens de uso comum, direitos da personalidade e órgãos do corpo humano. 

Por fim, os bens indisponíveis pela vontade humana são aqueles bens deixados em testamento 

ou doados, com cláusula de inalienabilidade.42 

3.2.3 REQUISITOS FORMAIS   

Orlando Gomes aponta que os requisitos formais da usucapião irão variar conforme 

prazo estabelecido pela lei para posse. Todavia, em todos os casos é necessária a presença de 

dois desses requisitos formais: A posse e o tempo. Quanto aos casos de duração mais curta, 

além da posse e do tempo, serão necessários os requisitos do justo título e da boa-fé.43 

a) A posse. 

A posse é o requisito mais importante dentre todos. Sem ela, não pode haver a 

usucapião. Tal importância merece um estudo mais detalhado, pois a posse carrega consigo 

algumas características especialíssimas para que seja considerada apta à usucapião. A posse 

ad usucapionem, como é chamada no direito moderno, precisa ser exercida com animus 

domini, mansa e pacífica e contínua. 

O animus domini ou ânimo de dono está ligado à atitude ativa do possuidor diante da 

propriedade. Caio Mário44 aduz que esse requisito é psíquico de tal maneira que se integra a 

posse, adquirindo tônus de essencialidade.  É imprescindível entender o elemento animus 

domini, pois aqueles que exercem temporariamente a posse direta, por força de obrigação ou 

direito – como o caseiro ou o locatário – serão considerados inaptos a adquirir a propriedade 

através da usucapião. Portanto, ter a intenção de dono da propriedade é elementar.  

A posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem oposição. Além de comportar-se como 

dono da coisa, ele precisa fazer isso de forma tranquila. O proprietário não pode tomar 

providencias na esfera judicial visando quebrar a continuidade da posse, visto que isso 

                                                 
42 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 278. 
43 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
182. 
44 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 119. 
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descaracterizaria o caráter da posse mansa e pacífica. Para Gonçalves, “providências 

extrajudiciais não significam, verdadeiramente, oposição a posse.”45 

O último elemento inerente a posse é a necessidade de esta ser contínua, isto é, sem 

interrupção. Neste caso, não é permitido que o possuidor tenha a coisa em intervalos, de 

forma intermitente. A conservação da coisa tem que ser durante todo o tempo até o 

ajuizamento da ação de usucapião.46 

Benedito Silvério ressalta que a continuidade não pode ser exigida pela posse dia a 

dia, durante o correr de todo o prazo necessário para usucapião, pois isso constituiria uma 

intransigência descabida. Deste modo, não é necessário a manifestação por atos incessantes e 

o contato direto com a coisa a todo tempo. Basta que o possuidor manifeste atos com a 

frequência e regularidade inerentes à natureza da coisa possuída.47 

b) O Tempo. 

O tempo é o parceiro da posse na formação dos elementos essenciais da usucapião. É 

preciso que a posse esteja associada ao tempo para que se converta em propriedade.  

O tempo necessário para usucapir vai variar de acordo com o sistema jurídico e outros 

fatores como momento histórico. O que se percebe em relação a legislação da usucapião ao 

longo dos anos é um processo gradativo de redução dos seus prazos, como será visto no 

estudo das espécies de usucapião.  

Por fim, no que se refere ao decurso do tempo na contagem de prazo para usucapião, 

este será contado dia a dia, começando a fluir no dia seguinte ao da posse.  

c) O justo título. 

O justo título é um requisito suplementar, vez que só se faz necessário na modalidade 

ordinária de usucapião. Compreende-se como o ato formalmente adequado para transmissão 

do domínio ou direito real da coisa, porém que não produziu efeito devido a algum vício de 

representação ou na própria coisa em si. 

Explica Gonçalves que o justo título é aquilo que seria hábil para que fosse possível a 

transmissão do domínio e a posse da coisa se não tivesse nenhum vício que impedisse a 

transmissão.48 

Benedito Silvério pondera que para que o título seja considerado justo, não é 

necessário o cumprimento de todas as solenidades legais. Assim, basta apenas que contenha a 

                                                 
45 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 284. 
46 Ibidem. 
47 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. I. São Paulo: Saraiva, 1998; p. 651. 
48 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 290. 
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manifesta intenção de transferência da coisa por parte do possuidor anterior para o novo 

detentor da coisa, restando suficiente a legitimidade ideal, ou seja, aquela que se baseia na 

vontade subjetiva do transmitente, desconsiderando o fato de que esta vontade tenha se 

manifestado pelos meios legais.49 

d) A boa-fé. 

A boa-fé está intimamente atrelada ao justo título, ainda que se tratem de situações 

jurídicas diferentes. Ela será responsável por embasar eticamente o justo título na convicção 

que realmente houve a transferência da propriedade.50 

Considera-se de boa-fé a posse em que o possuidor ignora vícios e/ou obstáculos que 

lhe impossibilitam a aquisição da coisa. Benedito Silvério explica que a ignorância neste caso 

deve ser entendida como aquela perdoável, pois a boa-fé fundada neste tipo de erro, presente a 

convicção de ser possuidor, e complementada com verificações externas, objetivas, sérias e 

éticas, integrarão todos os pressupostos, conquanto que o erro seja desculpável seja uma 

convicção que permita sentir a mostrar aquele fato externos nos quais é reconhecido pela lei 

como uma conduta honesta e juridicamente correta.51 

Por fim, é preciso ressaltar que o erro de direito jamais poderá servir de suporte à boa-

fé, visto que a ninguém é lícito alegar ignorância da lei, conforme preceitua o art. 3o da 

LINDB.52     

3.3 ESPÉCIES  

 Como já mencionado anteriormente, podem ser objeto de usucapião bens móveis e 

imóveis. Todavia, pelo objetivo do presente trabalho, bem como pela maior relevância 

jurídica dada pelo próprio ordenamento brasileiro, serão tratadas apenas as modalidades de 

usucapião de bens imóveis.  

 O direito brasileiro separa as espécies principais de usucapião de bens imóveis em 

três: A usucapião extraordinária, a ordinária e a especial, sendo esta última subdividida em 

rural e urbana. Além dessas principais modalidades encontra-se também presente no 

ordenamento a modalidade especial de usucapião indígena, devidamente regulamentada pelo 

Estatuto do Índio. Todas essas espécies, bem como suas particularidades, serão tratadas a 

seguir.  

                                                 
49 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. II. São Paulo: Saraiva, 1998; p. 731. 
50 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 294. 
51 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, vol. II. São Paulo: Saraiva, 1998; p. 853. 
52 Art. 3o: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. 
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3.3.1 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 A modalidade da Usucapião Extraordinária encontra-se prevista no art. 1.238 do 

Código Civil e tem como requisitos particulares a posse de quinze anos com o animus domini, 

de forma contínua, mansa e pacífica. Todavia, esse prazo de quinze anos pode ser reduzido 

para dez, desde que o possuidor tenha se estabelecido no imóvel, fazendo deste sua moradia 

habitual, ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo.53 

 Carlos Roberto Gonçalves destaca que tal modalidade é a espécie de usucapião mais 

comum e conhecida. Nela, um fator de suma importância é a dispensa do justo-título e da boa-

fé, ou seja, esses requisitos sequer são necessários para a modalidade, servindo apenas como 

reforço da prova, caso existam.54 

 Em igual sentido corrobora Caio Mário, ao apontar que no antigo Código Civil (1916) 

existia uma linguagem imperfeita no seu art. 550 ao se dizer “que se presume” o justo título e 

boa-fé na usucapião extraordinária. O tempo foi o responsável por sedimentar o entendimento 

que, em verdade, não havia de se falar em presunção, mas sim em dispensa. Tanto é que o 

termo eliminado na redação do art. 1.238 do Código Civil vigente.55 

 Outro ponto que merece destaque nessa espécie é a valorização daquele possuidor que 

exerce a função social na propriedade, por intermédio de sua efetiva moradia no local ou 

realização de obras e serviços de caráter produtivo. Essa valorização traz consigo o benefício 

da redução no tempo para usucapir o imóvel, que passa de quinze anos, para dez, e demonstra, 

mais uma vez, a preocupação constitucional da busca pela equidade e preservação ambiental 

através do princípio da função social.  

3.3.2 USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

 A Usucapião Ordinária encontra guarida no art. 1.242 do Código Civil. 

Diferentemente da modalidade extraordinária, na modalidade ordinária o lapso temporal é 

bem menor, sendo de dez anos, conforme previsão do caput do artigo, e de cinco anos, de 

acordo com o parágrafo único. Tal diferença encontra-se justificada pelo acréscimo de mais 

                                                 
53 Art. 1.238 do Código Civil de 2002: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz 
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 
Parágrafo único. “O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” 
54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 260. 
55 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV: Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 124. 
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dois requisitos peculiares e indispensáveis para esta modalidade: a boa-fé e o justo título, ora 

explicados no tópico anterior (item 3.2.3).  

 Insta salientar que, assim como na modalidade extraordinária, o ordenamento jurídico 

procura beneficiar àquele possuidor que busca o atendimento da função social da propriedade 

quando prevê a diminuição do prazo de dez, para cinco anos, no parágrafo único do 

mencionado artigo. Todavia, além de beneficiar os usucapientes que cumprem a função social 

na propriedade objeto da usucapião, diferencia-se ao acrescentar como beneficiário da 

redução do prazo, os possuidores de boa-fé que adquiriram o bem com base no registro 

anterior, posteriormente cancelado, ainda que daquele transmitente que não seja o dono da 

coisa – venda a non domino -, pois este será presumido como verdadeiro o registro quando do 

momento de constituição do justo título.56  

3.3.3 USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL 

 A Usucapião Especial Rural, também chamada de Usucapião pro labore, surgiu no 

ordenamento brasileiro a partir da Constituição Federal de 1934, permanecendo na Carta 

outorgada de 1937 e na Constituição de 1946. A Constituição de 1967 e a Emenda 

Constitucional de 1969 quebraram o texto que vinha sendo anteriormente mantido, sendo que 

a última consignou os requisitos básicos do instituto, remetendo a sua disciplina à lei 

ordinária, que por sua vez só veio ser regulamentada em 10 de dezembro de 1981, com o 

número 6.969. Com efeito, essa lei foi criada especialmente para regulamentar a aquisição por 

usucapião especial de imóveis rurais.57 

 Atualmente, a regulação da modalidade de Usucapião Especial Rural encontra-se 

prevista no art. 191 da Constituição Federal58, que aumentou a dimensão da área rural para 

cinquenta hectares, tendo seu parágrafo único vedado expressamente à aquisição de imóveis 

públicos. Além disso, outro requisito a ser observado é que o usucapiente não pode ser 

proprietário de outro imóvel, seja ele urbano ou rural.  

                                                 
56 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21 ed. ver. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012; p. 
189. 
57 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 262. 
58 Art. 191 da Constituição Federal de 1988: “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.” 
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 Há previsão da referida modalidade de aquisição de propriedade no Código Civil, mais 

especialmente no seu art. 1.239, todavia, o referido artigo reproduziu fielmente o mencionado 

art. 191 da Constituição Federal.  

 Carlos Roberto Gonçalves aponta com precisão que a simples posse não é suficiente 

para justificar a usucapião especial rural, pois o seu objetivo maior é promover a fixação do 

homem no campo, exigindo deste, em contrapartida, uma ocupação produtiva do imóvel 

através da moradia e trabalho. Por esse motivo, não há de se falar na possibilidade de 

aquisição por usucapião especial rural para pessoa jurídica, visto que esta não tem família e 

nem moradia.59 

3.3.4 USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA 

 A Usucapião Especial Urbana surgiu a partir de inovação trazida pela Constituição 

Federal de 1988, mais precisamente no art. 183.60 Segundo o aludido artigo, compreenderá a 

usucapião urbana, àquela posse de área urbana, de até duzentos e cinquenta metros quadrados 

e ocupado por cinco anos seguidos, com ânimo de dono e utilizado para moradia do possuidor 

ou da sua família, desde que o usucapiente não seja proprietário de outro imóvel durante o 

período aquisitivo. 

 Carlos Roberto Gonçalves ressalta que essa espécie não se aplica a terreno urbano sem 

construção, haja vista constar como requisito indispensável a utilização do imóvel para 

moradia do usucapiente ou da sua família. Todavia, essa modalidade não exige o justo título 

nem a boa-fé.61 No mesmo sentido, afasta-se também da pretensão de usucapião àqueles bens 

imóveis utilizados para fins diferentes da moradia, como por exemplo, para fins comerciais.62 

 Além do caput do art. 183, merecem destaque também os parágrafos segundo e 

terceiro do mesmo artigo, pois deixam claro duas informações importantes. A primeira delas é 

que o direito não será reconhecido ao novo possuidor mais de uma vez, ou seja, se o 

usucapiente vier, de fato, a conseguir o reconhecimento da propriedade, jamais poderá buscar 

outra posse que lhe conceda a usucapião especial urbana, mesmo que o imóvel objeto da 

                                                 
59 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 263. 
60 Art. 183 da Constituição Federal de 1988: “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta 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.” 
61 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 264. 
62 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 370. 
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primeira aquisição já tenha sido vendido.63 A segunda informação é mais uma ratificação 

encontrada no ordenamento jurídico de que os imóveis públicos não poderão ser adquiridos 

por usucapião.  

 Assim como na usucapião especial rural, a modalidade urbana está também prevista 

no Código Civil, no art. 1.240, que por sua vez também só reproduziu integralmente o artigo 

constitucional, sem trazer qualquer inovação para o tema.  

 Com as modificações nos perfis do exercício do direito de propriedade nas zonas 

urbanas, surgiu, em 10 de julho de 2001, a Lei nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade, 

trazendo consigo inovações na disciplina da usucapião especial urbana para conceder maior 

efetividade à função social e regulamentar a matéria no plano da legislação 

infraconstitucional.64 Nesse diapasão, o Estatuto da Cidade previu, bem como passou a 

disciplinar a usucapião urbana individual e coletiva, espécies desmembradas da usucapião 

especial urbana. 

 A usucapião urbana individual do Estatuto da Cidade está disciplinada no art. 9º da 

referida lei e vai para conceder um poderoso instrumento de intervenção urbana ao Município. 

Tem como principal alvo as ocupações irregulares nos grandes centros urbanos. Busca 

beneficiar àquelas famílias de baixa renda que invadiram áreas urbanas e estabeleceram ali 

suas moradias há anos, clamando por uma regularização dessas ocupações para uma maior 

segurança jurídica e dignidade social.65 

 Quanto a usucapião urbana coletiva do Estatuto da Cidade, esta encontra-se prevista 

no art. 10 da referida lei, cuja redação do caput foi recentemente alterada em razão da edição 

da Lei. nº 13.465, de 2017. O novo texto retira os trechos que indicam como requisitos serem 

os possuidores “população de baixa renda” e “onde não for possível identificar os terrenos 

ocupados por cada possuidor”, mantendo o critério anterior do tempo da posse (cinco anos) e 

requalificando o requisito da área, que anteriormente poderia ser maior que duzentos e 

cinquenta metros quadrados e agora necessariamente precisa dividida na sua totalidade pelos 

possuidores, que não podem ter cada um, mais que duzentos e cinquenta metros quadrados. 

 A grande diferença da modalidade coletiva para a modalidade individual é que 

enquanto esta advém da ideia tradicional da usucapião, que sempre foi voltada para área certa, 

delimitada e posicionada em local determinado, àquela atinge áreas com mais de duzentos 

                                                 
63 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 376. 
64 Ibidem. 
65 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 266. 
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metros quadrados, desde que o fracionamento da área total não implique em mais de 250 m² 

para um único possuidor, visando assim a regularização de áreas de favelas ou de 

aglomerados residências sem condições de legalização do domínio.66 

3.3.5 USUCAPIÃO FAMILIAR 

 Também chamada de Usucapião por abandono do lar ou Usucapião pró-família, esta 

modalidade surgiu com a Lei 12.42467, de 16 de junho de 2011 (Programa Minha Casa Minha 

Vida), e é, em verdade, desmembramento da espécie de Usucapião Especial Urbana.  

 A referida lei inseriu no Código Civil a modalidade da usucapião familiar através do 

art. 1.240-A, segundo o qual o cônjuge que exercer por dois anos ininterruptos e sem 

oposição, a posse direta e exclusiva sobre o imóvel do casal, com o pressuposto de haver sido 

abandonado pelo companheiro, adquirir-lhe-á o domínio integral do imóvel, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.68 

 Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald destacam os três requisitos peculiares da 

usucapião familiar, quais sejam: a existência de púnico imóvel urbano comum; o abandono do 

lar por parte de um dos cônjuges ou companheiros; o transcurso do prazo de dois anos. Assim, 

esses requisitos, que por si só já são capazes de se desdobrarem em novas peculiaridades, 

precisam se apresentar de forma simultânea para a usucapião familiar seja efetiva, ou seja, na 

falta de qualquer dos requisitos, não haverá vez para o instituto.69 

 Flávio Tartuce é feliz ao frisar que o referido comando normativo pode atingir 

cônjuges ou companheiros, inclusive homoafetivos, tendo em vista a amplitude do 

reconhecimento de entidade familiar. Todavia, não restam dúvidas que o instituto restringe-se 

entre os componentes da entidade familiar, sendo esse seu âmbito principal de aplicação.70 

                                                 
66 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 268-269. 
67 BRASIL, Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Institui o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. In: Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 07 jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
68 Art. 1.240-A do Código Civil de 2002: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural.” 
69 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, vol. 5: Direitos Reais. 11 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015; p. 394 – 396. 
70 TARTUCE, Flávio. A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA POR ABANDONO DO LAR CON JUGAL. 
Disponível em: <http://www.mp.ce.gov.br/orgaos/CAOCC/dirFamila/artigos/Tartuce.PDF>. Acesso em 07 nov. 
2017.  
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 De uma forma geral, essa nova modalidade presente no ordenamento jurídico foi 

recepcionada com elogios pela doutrina, visto que vem para sanar inúmeras situações que 

surgem na prática dos lares brasileiros.   

3.3.6 USUCAPIÃO INDÍGENA 

 A espécie da usucapião indígena emerge a partir da Lei nº 6.001, de Dezembro de 

1973 (Estatuto do Índio). Apesar de disciplinada em lei, trata-se de uma modalidade pouco 

utilizada na prática, haja vista seu próprio caráter particular. 

 Tal modalidade está prevista expressamente no art. 33 do referido estatuto, que com 

efeito diz: “O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, 

trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena” 71. 

Ademais, têm-se ainda o parágrafo único do mencionado artigo que deixa clara a 

inaplicabilidade da modalidade às terras pertencentes à União, ocupadas por grupos tribais, às 

áreas reservadas pelo Estatuto dos Índios, nem às terras de propriedade coletiva de grupo 

tribal.  

 Carlos Roberto Gonçalves esclarece que, em regra, a tutela dos silvícolas é exercida 

pela União através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) até esses índios se adaptarem a 

civilização, tornando-os, a princípio, incapazes civilmente. Todavia, poderá o índio adquirir 

plena capacidade através do preenchimento dos requisitos do art. 9º do Estatuto e seja 

liberado por ato judicial, diretamente, ou por ato da FUNAI homologado pelo órgão judicial. 

Tudo isso para dizer que, se o índio possuir a plena capacidade, poderá propor a ação de 

usucapião diretamente na justiça. Caso não seja, a ação será proposta pela FUNAI por 

representação.72 

 Estão presentes três requisitos autorizadores para a usucapião indígena: (i) a metragem 

máxima não pode exceder cinquenta hectares, caracterizando, portanto, espécie de usucapião 

limitada a áreas rurais; (ii) a posse tem que ser exercida pelo período de dez anos de forma 

mansa e pacífica, igualando-se assim, com as demais espécies; (iii) a posse precisa ser 

exercida por indígena, independentemente desse índio ser integrado a civilização ou não, 

                                                 
71 BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de Dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm>. Acesso em 09 nov. 2017. 
72 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 277. 
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porquanto, não sendo indígena, perde-se o elemento caracterizador principal da espécie, 

tornando-a impossível de ser efetivada.73 

3.4 A AÇÃO DE USUCAPIÃO  

 O direito de requerer judicialmente o reconhecimento da usucapião está presente no 

art. 1.241 do Código Civil, que assim dispõe: “Poderá o possuidor requerer ao juiz seja 

declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel”.74 

 Todavia, a regulamentação do procedimento judicial da usucapião encontra-se no 

Código de Processo Civil, que, como já dito (item 3.2.2), deixou de fazer parte do Código 

como um procedimento especial, como era no de 1973 (arts. 941 a 945), e passou a integrar o 

procedimento comum, no CPC 2015. 

 À época em que o novo CPC estava em fase de aprovação no Congresso Nacional, a 

doutrina processualista tratou de se manifestar no IV Encontro do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, através do Enunciado nº 25, deixando claro o entendimento que mesmo 

ante a inexistência de procedimento judicial especial para a ação de usucapião e 

regulamentação da usucapião extrajudicial não há de se ter prejuízos na ação judicial de 

usucapião, pois esta remanesce no sistema legal, devendo-se observar as peculiaridades que 

lhe são próprias em cada modalidade de usucapião.75 

 No tocante do procedimento adotado pelo novo Código de Processo, há de ser feita 

menção ao art. 246, § 3º, que fala sobre a citação pessoal dos confinantes, resolvendo 

divergência antiga na jurisprudência quanto ao caso de usucapião de apartamento, ficando 

agora clara a desnecessidade da citação dos condôminos ou do próprio condomínio, na figura 

do síndico. Ainda no tocante da citação, o art. 259 também merece alusão, pois trata-se de 

mudança nos casos de réu incerto/desconhecido. Antes era necessária a publicação por três 

vezes em jornal de grande circulação e agora passa-se a utilizar, desde que a pedido do juiz, a 

citação por edital.76 

                                                 
73 RANGEL, Tauã Lima Verdan. Da Usucapião Indígena: Explicitações à Modalidade consagrada no 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973). Conteúdo Juridico, Brasília: 22 jan. 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.52256&seo=1>. Acesso em: 09 nov. 2017. 
74 BRASIL, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Senado Federal, 1988. In: 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 09 nov. 2017. 
75 IV Encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Abril de 2014, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Disponível em < 
https://www.academia.edu/11275942/Carta_de_BH_e_Enunciados_consolidados_do_F%C3%B3rum_Permanen
te_de_Processualistas_Civis_em_conformidade_com_a_reda%C3%A7%C3%A3o_final_do_CPC_2015_de_24.
02.2015>>. Acesso em 12 nov. 2017. 
76 CARVALHO, Bruna da Silveira. O Procedimento da ação de usucapião no novo Código de Processo 
Civil . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 147, abr. 2016. 
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 No que diz respeito a alguns requisitos que constavam no CPC de 1973 e foi 

esquecido ou retirado no CPC 2015, vale a pena mencionar três importantes: necessidade de 

juntada de planta do imóvel, intervenção obrigatória do Ministério Público e intimação da 

Fazenda Pública.77 

 Por fim, o art. 1.071 do Novo Código de Processo Civil trouxe significativa inovação 

para a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) ao acrescentar no Capítulo III do Título V o 

art. 216-A, instituindo assim o procedimento extrajudicial para a ação de usucapião, que será 

melhor exposto em momento oportuno neste trabalho. 

 Cumpre asseverar que a sentença procedente da ação de usucapião tem natureza 

meramente declaratória, visto que o comando judicial apenas reconhece uma situação jurídica 

já constituída pela reunião eficaz de vários dados fáticos, ou seja, a conjugação de todos os 

requisitos definidos em lei.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 CARVALHO, Bruna da Silveira. O Procedimento da ação de usucapião no novo Código de Processo 
Civil . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 147, abr. 2016. Disponível em: <http://www.ambito-
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78 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
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4. A DESJUDICIALIZAÇÃO  

Segundo Diógenes Ribeiro, a desjudicialização restringia-se, inicialmente, a edição 

de leis que possibilitassem a solução de um problema social sem que houvesse a necessidade 

de jurisdição. Todavia, como é cediço, o termo vai muito além disso, pois significa a 

possibilidade de solução de conflitos de interesse sem a prestação jurisdicional, 

compreendendo-se jurisdição como a única resposta estatal.79 

Nesse mesmo sentido, contribui Eber Helena ao apontar que se trata de faculdade das 

partes interessadas a comporem seus litígios fora da esfera estatal da jurisdição, desde que 

preencham os requisitos necessários para assim fazê-lo, quais sejam, serem juridicamente 

capazes e tenham por objeto direitos disponíveis.80 

Dessa forma, a desjudicialização será responsável por deslocar algumas atividades 

que antes eram atribuídas à apreciação do Poder Judiciário, haja vista previsão legal que 

indicava sua competência exclusiva, para outros espaços, como por exemplo, para as 

serventias extrajudiciais, admitindo que estes órgãos possam realizar essas atividades por 

meio de procedimentos administrativos.81 

Não foi por acaso que o movimento de desjudicialização cresceu, e vem crescendo 

cada vez mais no ordenamento jurídico brasileiro. Algumas causas foram imprescindíveis 

para fomentar essa busca pela resolução dos conflitos pela via extrajudicial, trazendo à tona o 

caos que se encontra o judiciário brasileiro.  

4.1 CAUSAS DA DESJUDICIALIZAÇÃO  

 A principal causa da desjudicialização no ordenamento jurídico brasileiro resulta da 

insuficiência do Estado-juiz no mundo contemporâneo, haja vista que a sociedade, dinâmica e 

complexa como é, exige outras possibilidades de soluções mais eficazes à medida que cresce 

                                                 
79 RIBEIRO, Diógenes V. Hassan. Judicialização e desjudicialização: Entre a deficiência do legislativo e a 
insuficiência do judiciário. Revista de informação Legislativa, v. 50, n. 199, p. 25–33, jul./set., 2013. 
Disponível em: <a 
href="http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2013;1000991396">Judiciali
zação e desjudicialização>. Acesso em 15 de nov. 2017. 
80 HELENA, Eber Zoehler Santa. O fenômeno da desjudicialização. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 11, n. 922, 11 jan. 2006. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7818>. Acesso em: 15 nov. 
2017. 
81 MARQUES, Norma Jeane Fontenelle. A desjudicialização como forma de acesso à justiça. Conteúdo 
Juridico, Brasilia-DF: 29 jul. 2014. Disponível em: 
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e intensifica suas relações sociais e jurídicas.82 Todavia, imperioso se faz compreender o 

contexto que levou a essa insuficiência do Estado-juiz. 

 Verificou-se que ao longo do século XX, com a transferência dos conflitos sociais para 

o Poder Judiciário, houve um intenso processo de judicialização no país. Notou-se, portanto, o 

surgimento de novos direitos difusos e coletivos, aliado a novos procedimentos judiciais, 

fazendo com que o direito invadisse mais ainda os espaços sociais e políticos da sociedade 

brasileira, interferindo diretamente na sua organização. Como consequência lógica, isso fez 

com que fosse fortalecido o ativismo judicial.83 

 Na visão de Diógenes Ribeiro, o ativismo judicial caracteriza-se, de forma abrangida, 

em uma atuação defeituosa do Poder Judiciário, pois afasta-se das suas funções típicas, 

passando a exercer funções atípicas, como no caso, passando de aplicador para criador de 

legislação. Desse modo, pode-se perceber também como resultado da judicialização o déficit 

do legislativo na edição de novas leis, isto porque, além da desídia encontrada em boa parte 

dos parlamentares, há de se reconhecer que a velocidade das transformações da sociedade 

acaba quase sempre passando por cima do conservadorismo e a cautela do legislador ordinário 

e acaba impondo ao Judiciário, a pauta de julgamento, a responsabilidade pela resolução dos 

conflitos, inovando a legislação.84 

 Não se pode negar que a judicialização trouxe avanços significativos à cidadania, 

todavia, trouxe também um imenso volume de litígios para serem resolvidos pelo Poder 

Judiciário, que por sua vez não se estruturou para acompanhar as mudanças. Nesta senda, o 

aumento do número de litígios causou impacto direto no andamento das ações, refletindo 

numa morosidade já conhecida e discutida diariamente por aqueles que necessitam utilizar as 

vias judiciais, seja atuando como parte ou como profissional da área. Tal morosidade, por sua 

vez, traz consigo a ineficácia do aparelho judicial como um todo, causando uma enorme crise. 

 Não é nenhuma novidade que o Judiciário brasileiro passa por uma grande crise. A 

sobrecarga no sistema judiciário pode ser comprovada em números. Segundo matéria 
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83 HELENA, Eber Zoehler Santa. O fenômeno da desjudicialização. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
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divulgada no jornal O Globo sobre o relatório do Conselho Nacional de Justiça referente ao 

ano de 2016, o estoque de processos sem decisão na Justiça continua crescendo. Em 2015, 

eram cerca de 76,9 milhões, alcançando a faixa de 79,7 milhões em 2016, refletindo assim, 

num aumento de 3,6%. No mesmo sentido, a taxa de congestionamento continua alta: 73%, 

ou seja, apenas 27% dos processos existentes foram solucionados. Somente no ano de 2016, 

foram ajuizadas 29,4 milhões de ações judiciais, o que denota um número demasiadamente 

elevado.85 

 Além das causas ora mencionadas, é importante destacar que a movimentação da 

máquina do Poder Judiciário gera altas despesas às partes e ao Estado, pois cabe a este 

manter-se estruturado fisicamente, com prédios e acomodações físicas compatíveis com suas 

demandas; tecnologicamente, com aparatos modernos capazes de processar as demandas em 

tempo e qualidade razoável; e pessoalmente, com servidores suficientes para atender as 

demandas ajuizadas. Obviamente que toda essa estrutura termina por onerar demasiadamente 

os cofres públicos, que por sua vez não conseguem suprir tamanha demanda. 86 

 Em relação às partes, os elevados custos terminam por afastar àqueles menos 

favorecidos economicamente, haja vista a necessidade de pagamento pela parte autora das 

custas de distribuição, das produções de meios de prova (perícias, diligências, etc.), e do 

preparo e de porte de remessa dos recursos, gerando assim uma grande barreira de acesso ao 

judiciário.87 

 Pelos motivos expostos, o movimento da desjudicialização torna-se a principal via 

alternativa para a redução da pressão sobre os tribunais do país, que atualmente encontram-se 

abarrotados e desestruturados, aguardando o momento em que a crise entre em colapso.  

4.2 EXEMPLOS DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO BRASIL 

 O início do movimento de resolução de conflitos de forma extrajudicial pôde ser 

notado já em 1994, através da edição da Lei nº. 8.951, responsável por introduzir novos 

parágrafos ao art. 890 do Código de Processo Civil vigente à época, criando assim 

procedimento extrajudicial para consignação em pagamento de obrigação em dinheiro. 

Seguindo uma linha cronológica, percebe-se outro exemplo através da edição da Lei. nº. 

                                                 
85 SOUZA, André de. Número de processos sem decisão cresce na Justiça brasileira. O Globo. 04 de set. 
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86 TRINDADE, Alexsandro. A “desjudicialização” do acesso à justiça. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862, Teresina, ano 20, n. 4243, 12 fev. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/30997>. Acesso em: 18 
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9.307/1996, conhecida como a Lei de Arbitragem, permitindo a composição de conflitos 

relativos a direitos disponíveis por árbitros escolhido pelas partes, sendo os efeitos 

compatíveis com o trânsito em julgado.88 

 No ano de 1997 foi editada a Lei nº. 9.514, responsável por dispor sobre o sistema de 

financiamento imobiliário, autorizando a venda extrajudicial do imóvel pelo fiduciário, 

quando já consolidada em seu nome a propriedade, por meio da constituição em mora do 

fiduciante face o inadimplemento no todo ou em parte da dívida.89 

 Seguindo a linha do tempo, em 1998 foi editada a importante lei nº. 9703, 

possibilitando o depósito imediato de tributos e contribuições federais sem a necessidade da 

ação de consignação em pagamento. Passando para o ano de 2004, têm-se outro exemplo de 

desjudicialização com a edição da Lei 10.931, chamada de Lei das incorporações imobiliárias, 

responsável por criar um regime especial de separação patrimonial, chamado de “patrimônio 

de afetação”, o qual visa assegurar a continuidade da obra e a entrega das unidades autônomas 

aos adquirentes, mesmo com a falência da incorporadora. Essa mesma lei dispôs sobre o 

procedimento de retificação de registro de imóveis, que antes era regulado pela lei 6.015/73 e 

hoje é realizado pelo Oficial do Registro de Imóveis.90 

 Pode-se citar ainda a Lei de recuperação e falência do empresário e sociedades 

empresárias, de nº. 11.101/2005, permitindo o processo direto de negociação entre credores e 

empresas devedoras, criando assim um sistema flexível de administração do problema e 

abrindo espaço para o procedimento da recuperação extrajudicial.91 

 Das mais recentes leis com a vertente da desjudicialização, destaca-se a de nº. 

11.441/2007, pois a partir dela tornou-se possível a lavratura de escritura pública, nos 

cartórios e tabelionatos, para os casos de inventário, partilha, separação e divórcio, desde que 

não tenha conflito e de partes menores ou incapazes. A partir da escritura é possível a 

averbação da mudança do estado civil e a transferência dos bens partilhados.92 

 Atualmente, o instituto que ingressou nas possibilidades de extrajudiciais foi o da 

usucapião, através da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, essa 
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possibilidade ganhará destaque exclusivo em capítulo próprio, no transcorrer do presente 

trabalho.  

 Sem a pretensão de esgotar todos os exemplos de leis compatíveis com a 

desjudicialização, percebeu-se que o movimento de deslocar do Judiciário alguns conflitos já 

existe há algum tempo, de forma tímida e pontual, enfrentando todo o processo de 

judicialização, que por sua vez caminhou ao seu lado de uma forma muito mais forte nessas 

últimas décadas.  

O procedimento extrajudicial a ser adotado dependerá do objeto do conflito, ou seja, 

poderá ser realizado por um árbitro, pela própria parte interessada sem intermédio de ninguém 

ou, por último, pelas serventias extrajudiciais, responsáveis pela grande maioria das 

intervenções no processo de desjucialização atualmente. Desta forma, dar-se-á adiante um 

maior destaque no papel das serventias extrajudiciais.  

4.3 A IMPORTÂNCIA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS  

 As atividades desenvolvidas pelos notários e registradores se enquadram no âmbito da 

organização técnica e administrativa, convenientes para garantir autenticidade, publicidade, 

segurança e eficácia aos atos jurídicos.93 

 Nesse sentido, é possível apreender sua natureza jurídica a partir do art. 236 da 

Constituição Federal94, o qual destaca, em seu caput, que as atividades notariais e de registro 

possuem natureza pública, porém é exercida em caráter privado por delegação do Poder 

Público.  

 A Lei 8.935/94, Lei Orgânica dos Notários e Registradores, em seus arts. 6º e 1295, são 

responsáveis por disciplinar as funções dos serviços notariais e registrais, respectivamente. 

Desse modo, os serviços notariais possuem a finalidade de redigir, formalizar e autenticar, 

documentos que contenham atos jurídicos extrajudiciais das partes interessadas. Quanto aos 

serviços de registro, possui a função de garantir aos títulos de interesse privado ou público a 

publicidade inerente para a oponibilidade erga omnes.96 
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 De uma forma geral, “notários e registradores atuam decisivamente no 

encaminhamento da vontade das partes e no aperfeiçoamento da relação jurídica.”97  

Cumpre destacar que as serventias extrajudiciais são compostas de um corpo de 

pessoas qualificadas e técnicas da área jurídica, tendo os serviços prestados em conformidade 

com todos os princípios norteadores da atividade jurisdicional, dentre eles, cabe destacar: 

princípio da provocação, independência, igualdade no tratamento das partes e segurança 

jurídica. Além disso, deve-se destacar que os notários e registradores possuem a fé-pública 

necessária para solução dos problemas anteriormente destinados exclusivamente para o Poder 

Judiciário.98 

 Os serviços notariais e de registros acompanham o indivíduo durante toda a vida. É 

inevitável que em algum momento se tenha a necessidade de recorrer a um desses serviços, 

pois desde o nascimento até a morte é indispensável a intervenção de um tabelionato de notas. 

De igual modo, as relações privadas que acontecem durante a vida necessariamente remetem 

a atuação de um tabelião ou de um registrador, como por exemplo, na compra e venda de um 

imóvel.99 

 Buscando sempre a prestação de um serviço adequado e eficiente, o notário/registrador 

utilizará a melhor técnica para atender as partes, garantindo assim maior segurança e 

consolidando-se como o melhor caminho a ser seguido pelas partes que almejam rapidez e 

economia no serviço pretendido, até porque, ao contrário do Poder Judiciário, o sucesso das 

serventias extrajudiciais tem ligação direta com a satisfação do cliente que consegue atingir 

seu fim pretendido em curto prazo de tempo.100 Quanto mais rápido e eficiente o serviço, mais 

procurado ele será e consequentemente mais lucro o tabelionato/cartório terá.  

 Além dos fatores peculiares aos serviços das serventias extrajudiciais, Marcelo Lessa 

da Silva destaca o viés da capilaridade dos tabelionatos e cartórios. A partir de um 

levantamento estatístico, pôde comprovar que o número de serventias extrajudiciais em 

relação as unidades judiciais espalhadas nas comarcas do Brasil é muito maior. Isso porque a 

proximidade da serventia extrajudicial com a população não decorre apenas do número de 
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unidades espalhadas pelo país, mas principalmente pela sua capilaridade, ou seja, elas estão 

presentes em locais onde não existe a presença do poder judiciário. 101 

 Dessa forma, seja pela eficiência dos serviços prestados ou pela proximidade da 

população, não restam dúvidas do quanto as serventias extrajudiciais são importantes no 

processo de desjudicialização no ordenamento jurídico brasileiro. 

4.4 VANTAGENS DA DESJUDICIALIZAÇÃO 

 Francisco Carlos Duarte aponta para a necessidade da reestruturação e reforma do 

sistema de administração e gestão da justiça para que seja possível promover o 

desenvolvimento econômico e social. Segundo ele, essa reforma passa, entre outros pontos, 

pela política de desjudicialização e resolução alternativa de litígios, evitando assim um acesso 

generalizado e injustificado a justiça estatal.102 

 Nesta senda, a desjudicialização traz inúmeras alternativas para desafogar o Judiciário 

em relação ao grande contencioso oriundo das relações sociais, diante de um mundo cada vez 

mais complexo e suscetível a intensas transformações. Desonerar o Poder Judiciário é de 

suma importância, principalmente naquelas funções que não são de seu caráter essencial em 

nosso ordenamento, qual seja, a prerrogativa de poder dizer o direito em caráter definitivo, 

por seu trânsito em julgado irretocável.103 

 Para além de retirar as demandas das mãos do Judiciário, a desjudicialização acarreta 

na celeridade, haja vista o trâmite mais rápido pelas serventias extrajudiciais e na economia 

para as partes, uma vez que os custos dos procedimentos fora da esfera judicial são 

consideravelmente menores. 

É importante destacar que o Poder Judiciário não pode ser considerado como o único 

meio de acesso à Justiça, razão pela qual a questão da desjudicialização se mostra uma 

excelente opção para garantir este acesso, em tempo razoável, de maneira efetiva e 

proporcionando a segurança jurídica necessária.  

Por fim, cumpre asseverar que o processo de desjudicialização não impede a atuação 

do Poder Judiciário, pois qualquer óbice da via administrativa poderá ser revisto ou discutido 
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judicialmente, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, além do fato que a 

responsabilidade pela condução dos casos mais complexos continuará sendo exclusivamente 

do Judiciário, ou seja, somente poderá ser alvo da desjudicialização àquelas atividades cujo 

grau de complexidade não seja relevante.104 

Assim, arremata Eber Helena que o movimento da desjudicialização pode contribuir 

para efetiva reforma do Judiciário “liberando o magistrado para se ocupar das questões que 

efetivamente justifiquem a autuação da autoridade judiciária prolatora das decisões em caráter 

definitivo”.105 
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5 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 De início, cumpre asseverar que a usucapião extrajudicial ou administrativa não se 

trata de nova modalidade de usucapião, mas sim, de procedimento  administrativo realizado 

diretamente nas serventias extrajudiciais para o reconhecimento da posse e aquisição da 

propriedade, através do preenchimento dos requisitos legais exigidos.  

 A primeira forma de usucapião de bem imóvel fora da via judicial foi disciplinada pela 

Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV e sobre a regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas. Trata-se, em 

verdade, do processo de desjudicialização restrita a modalidade de Usucapião Especial 

Urbana (item 3.3.4), que teve grande valia aos habitantes de assentamentos urbanos 

consolidados que não foram constituídos de forma regular.  

 Nesse diapasão, poderia o usucapiente requerer o processamento da usucapião 

administrativa diretamente no Cartório de Registro de Imóveis e não por via judicial, 

inclusive com a previsão do Poder Público poder legitimar a posse de ocupantes de imóveis 

particulares ou públicos. 106 Sendo assim, o detentor de título de legitimação da posse, 

concedido após averbação do auto de demarcação urbanística e do projeto do parcelamento 

estaria apto a requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro de 

propriedade, desde que conjuntamente a isso fossem preenchidos os demais requisitos de 

tempo e posse da usucapião especial urbana.107 

 Entretanto, o “poderia” e o “estaria” não foram empregados de maneira inoportuna, 

isto porque, com a edição da Lei nº 13.465/17, de 11 de Julho de 2017, toda a parte referente à 

regularização fundiária prevista na Lei 11.977/09 foi revogada, extirpando assim o 

procedimento extrajudicial especialmente previsto para aquele tipo de Usucapião Especial 

Urbana, haja vista não haver mais sentido sua manutenção, pois a procedimento da Usucapião 

Extrajudicial prevista pelo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/15) já engloba 

todas as modalidades de usucapião. 

 A Usucapião Extrajudicial, que possui caráter opcional às partes interessadas e 

processa-se perante as serventias extrajudiciais, foi uma das grandes novidades da nova lei 

                                                 
106 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014; p. 273. 
107 SILVA, Marcelo Lessa da. A Usucapião Extrajudicial: A Contradição do Silêncio como Discordância. 
Revista Cidadania e Acesso à Justiça, ISSN: 2526-026X, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2. 2016. Disponível em: 
<http://indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/1498>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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processual civil de 2015, que em seu art. 1.071 inseriu o art. 216-A na Lei nº 6.015/1973, Lei 

de Registros Públicos (LRP).108  

 Como dito anteriormente, o dispositivo do Novo Código de Processo Civil não cria a 

usucapião administrativa, mas inova ao generalizar o procedimento a qualquer modalidade de 

usucapião, ampliando consideravelmente o âmbito de aplicação do instituto.109 

 A inserção da usucapião extrajudicial pelo Novo Código de Processo Civil 

acompanhou uma tendência à desjudicialização marcante na nova lei processual civil, que 

possui diversos dispositivos ligados às serventias extrajudiciais. Isso se dá em razão da 

necessidade de ampliar o acesso à justiça para o atendimento das mais diversas demandas que 

surgem com os conflitos da sociedade, cada vez mais plurais e complexos.110 

 Busca-se com o novo procedimento principalmente a celeridade, pois diferentemente 

dos processos judiciais que se arrastavam por anos a fio nos tribunais brasileiros, estima-se 

uma duração aproximada de 90 a 120 dias, desde que preenchidos todos os requisitos do art. 

216-A. 111 

 Assim, segundo o experiente registrador João Pedro Lamana Paiva, o grau de 

simplicidade que reveste o procedimento da usucapião extrajudicial implicará numa maior 

facilidade para que o possuidor/usucapiente consiga, de modo efetivo, seguir com a aquisição 

da propriedade imobiliária fundada na posse prolongada, desde que se encontrem preenchidos 

os requisitos essenciais descritos no procedimento, quais sejam: ser o usucapiente 

representado por um advogado, apresentação de requerimento instruído com ata notarial, 

planta e memorial descritivo do imóvel, certidões negativas, além de outros documentos. 

Dessa forma, o requerente poderá apresentar o pedido ao Registro de Imóveis, na 

circunscrição em que esteja localizado o bem imóvel objeto da usucapião, onde será 

protocolado, autuado e tomada todas as providências pelo oficial da serventia. 112  

Todo o procedimento da usucapião extrajudicial implementado pelo Código de 

Processo Civil de 2015 será detalhado mais adiante no presente trabalho em tópico específico, 

                                                 
108 LAMANA PAIVA, João Pedro. O Procedimento da Usucapião Extrajudicial. Registro de Imóveis. 1ª 
zona de Porto Alegre. Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-
PROCEDIMENTO-DA-USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
109 JUNIOR, Roberto Paulino de Albuquerque. O usucapião extrajudicial no novo Código de Processo Civil. 
Revista Consultor Jurídico. 18 de Maio 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-mai-18/direito-
civil-atual-usucapiao-extrajudicial-codigo-processo-civil>. Acesso em 25 nov. 2017. 
110 SILVA, Érica Barbosa e. Desjudicialização e o novo CPC. ARPEN-SP. 2015. Disponível em: < 
http://www.arpensp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MjcwNzA=&filtro=2&Data=&di
a= >. Acesso em: 25 nov. 2017. 
111 PAIVA, João Pedro Lamana. O Procedimento da Usucapião Extrajudicial. Registro de Imóveis. 1ª zona 
de Porto Alegre. Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-
PROCEDIMENTO-DA-USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
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porém, é muito importante que seja verificado também quais foram as influências que 

levaram o ordenamento brasileiro a adotar tal procedimento inovador. É o que se verá no 

tópico a seguir.  

5.1 A INFLUÊNCIA DE PORTUGAL 

 Embora a usucapião extrajudicial abordada no Novo Código de Processo Civil seja 

uma grande inovação no ordenamento jurídico brasileiro e contenha um procedimento muito 

particular, é preciso ressaltar que tal procedimento já se encontra presente no Direito 

comparado há algum tempo, sobretudo no ordenamento jurídico peruano e português.113Dessa 

forma, vale a pena destacar o procedimento deste último ordenamento, o qual serviu de 

grande influência para o modelo brasileiro.  

 Assim como o Brasil, Portugal vem passando por processo de desjudicialização dos 

procedimentos. Nesse sentido, em 2009 houve alterações no Código de Registro Predial (Dec. 

Lei nº. 224/1984, com alterações do Dec. Lei nº 185/2009), possibilitando a declaração da 

usucapião por meio da justificação de direitos. Tal hipótese nasceu para solucionar os 

problemas decorrentes da falta de título hábil para comprovação do direito adquirido sobre os 

imóveis, sendo a via judicial procurada apenas em raras situações.114 

 Expostas as premissas, parte-se para o primeiro passo do procedimento, que é 

justamente a obtenção da justificação. Assim, a parte interessada em usucapir declara e prova 

perante o notário a sua posse sobre o bem imóvel, ou seja, promoverá a justificação da posse. 

Nessa fase inicial o tabelião verificará se realmente houve o atendimento aos pressupostos 

legais para a justificação, isto é, o notário realizará a verificação da plausibilidade do direito 

alegado.115 

 Apenas a título de adendo, vale a pena mencionar que até a edição da Lei nº. 8.951/94, 

que reformou o Código de Processo Civil vigente à época, era necessário também a 

justificação da posse na ação judicial de usucapião. Nesse sentido, a justificação servia para 

constituir a prova da posse previamente, porém deixando o juiz da ação desvinculado a sua 

decisão final.116 Segundo explicação de Jéfferson Carús Guedes, tratava-se de audiência 

                                                 
113 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
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115 LAMANA PAIVA, João Pedro. Novas Perspectivas de Atos Notariais. Usucapião Extrajudicial e sua 
viabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 2009. Disponível em: 
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preliminar na qual o autor da ação de usucapião arrolava testemunhas para serem ouvidas pelo 

juiz, além da apresentação de documentos que comprovassem a posse, sendo classificada pelo 

autor como “fase de cognição superficial”.117 

 Voltando para o procedimento português, de modo semelhante ao que fazia o juiz na 

audiência de justificação de posse há tempos atrás no Brasil, o notário começa um exame 

rigoroso dos documentos trazidos à justificação. Caso o alegado pelo usucapiente e 

comprovado pelas testemunhas for realmente condizentes com a verdade, é lavrada a escritura 

pública de Justificação de Posse.118 

 No que tange as exigências para a propositura da justificação, deve o usucapiente 

apresentar suas testemunhas (no máximo cinco), certidão do teor da inscrição, documentos 

das transmissões anteriores e subsequentes ao fato que se pretende justificar, além do pedido 

direto ao registrador pelo reconhecimento do direito requerido, descrevendo o imóvel objeto 

da justificação e indicando o motivo da justificação, que por sua vez pode ser: suprimento de 

documentos faltantes para comprovar a propriedade ou a falta do registro do imóvel, sendo 

este o mais comum.119 

 Apresentado o requerimento no Cartório de Registro de Imóveis contendo os 

documentos comprobatórios junto com os comprovantes de pagamento dos respectivos 

emolumentos, instaura-se então o processo administrativo. Insta salientar que este processo 

deverá ser na serventia imobiliária da situação do bem. Sendo assim, é aberta uma matrícula 

provisória contendo a descrição do imóvel, no qual todas as averbações e registros possuirão 

caráter igualmente provisório até que termine todo o procedimento.120 

 Constatada a falta de algum dos documentos comprobatórios ou detectada a 

apresentação de pedido manifestamente improcedente, deve o registrador indeferir 

liminarmente o pleito por meio de despacho fundamentado e notificação do respectivo 

solicitante. Todavia, isso não impede o justificante recorrer da decisão e fazer as adaptações 

necessárias, a depender do vício presente, podendo o registrador reconsiderar ou não a sua 

decisão.121 

                                                 
117 GUEDES, Jefferson Carús. Reforma do CPC e a ação de usucapião. In Inovações do Código de processo 
civil, Porto Alegre: Livr. do Advogado, 1997. p. 197-208. Disponível em: < 
http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-global&doc_library=SEN01&doc_number=000518745>. 
Acesso em 27 nov. 2017. 
118 LAMANA PAIVA, João Pedro. Novas Perspectivas de Atos Notariais. Usucapião Extrajudicial e sua 
viabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 2009. Disponível em: 
<http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/usucapiao.pdf.>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
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 Ocorre que, caso não haja a reconsideração do despacho inicial por parte do 

registrador e o requerente continue inconformado, ou ainda, caso o registrador tenha dúvida 

de como proceder diante da situação, o procedimento será remetido ao Poder Judiciário para 

que o recurso seja julgado, ou seja, o processo deixará de seguir em caráter extrajudicial e 

passará a seguir em caráter judicial.122 

 Estando em conformidade todos os requisitos listados anteriormente, serão citados no 

processo, por meio de edital, fixado durante 30 dias no Registro de Imóveis, as seguintes 

partes: Ministério Público, para intervenção na lide; os incertos e não sabidos; o titular que 

consta como proprietário do imóvel no Registro de Imóveis (se houver); seus herdeiros e 

sucessores. Serão concedidos 10 dias para que as partes possam se manifestar. Caso haja 

oposição, o registrador encerrará o processo administrativo e remeterá o caso ao Judiciário.123 

 Considerando a não oposição após a citação das partes, o processo administrativo 

seguirá com a inquirição das testemunhas apresentadas pelo justificante, sendo os 

depoimentos reduzidos a termo. Após, encerra-se a fase de instrução com o prazo de 10 dias 

para que o registrador possa proferir a decisão final, notificando todos os interessados em 05 

dias da decisão. Sendo a decisão efetivamente satisfatória, seguirá o registrador aos registros 

finais do procedimento.124 

 O ordenamento jurídico brasileiro optou por apresentar um procedimento muito 

similar ao procedimento português, restando clara a inspiração neste processo. Desta forma, a 

apresentação das nuances da Usucapião Extrajudicial em Portugal servirão como base para 

uma melhor compreensão do procedimento brasileiro. 

5.2 OS REQUISITOS E O PROCEDIMENTO NO CPC 2015 

 Conforme já exposto, a possibilidade do procedimento da usucapião de forma 

extrajudicial introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015) veio por meio do seu art. 1.071, que acrescentou o art. 216-A ao 

texto da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973). Será justamente o art. 216-A 

responsável por descrever todos os requisitos e o procedimento para a efetivação da usucapião 

extrajudicial processada nas serventias extrajudiciais, num trabalho em conjunto entre o 

Tabelião e o Registrador Imobiliário, se assemelhando com o procedimento de Portugal e se 
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afastando do já extinto procedimento da Usucapião Administrativa, este somente regido 

perante a Serventia Imobiliária.125 

 Antes de começar a detalhar os requisitos e o procedimento, por uma opção didática, 

optou-se neste trabalho por descrevê-los em sua previsão original trazida pelo CPC, para 

posteriormente, de maneira separada, apontar os principais óbices dessa previsão original, e, 

por fim, verificar a efetividade da alteração legislativa que emergiu com a Lei 13.465/2017 

para tentar adequar o procedimento e sanar possíveis falhas não previstas pelo legislador 

originário.  

 Concentrando-se no que diz o caput do art. 216-A, encontram-se os primeiros 

requisitos a serem observados por aqueles que pretendem promover a usucapião extrajudicial. 

O primeiro deles aponta o local em que a usucapião extrajudicial será processada: 

“diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca que estiver situado o 

imóvel usucapiendo”126.  

 Outro requisito observado no caput do artigo refere-se a necessidade do requerimento 

perante o Oficial de Registro de Imóveis pela parte interessada, ou seja, àquela parte que 

possua legitimidade ativa (posse ad usucapionem ou interesse jurídico justificado). Explica 

Isadora Braga que tal requerimento não será simples, pois deverá ser expresso e especial, 

consubstanciado em um instrumento público ou particular, com firma reconhecida, conforme 

preceitua o art. 221, II, da própria Lei de Registros Públicos. Todavia, não exige a mesma 

solenidade da Petição Inicial, bastando apenas constar a causa de pedir e o pedido.127 

 O último requisito verificado no caput do 216-A diz respeito à impossibilidade de se 

requerer diretamente o pedido da usucapião extrajudicial ao Oficial do Registro de Imóveis. 

Tal requerimento deve ser feito já com a prova da representação do advogado, ou seja, é 

imprescindível que a parte legítima esteja representada por um advogado. Assim como o 

requerimento, a representação poderá ser feita por instrumento público ou particular, porém 

deverá conter poderes expressos e especiais para a realização dos atos. Todavia, importante 

ressaltar que muito embora a presença do advogado seja requisito indispensável no 

                                                 
125 OLIVEIRA, Jose Thomaz Cunha Gervásio de. A Usucapião Extrajudicial no Novo Código de Processo 
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processamento da usucapião extrajudicial, na esfera registral, findo o processo, não se faz 

necessária a representação. 128 

 Saindo do caput do artigo e passando a observar o que dispõe os incisos do mesmo, 

percebe-se a presença de novos requisitos indispensáveis para o processamento da usucapião 

administrativa, tais quais: Ata notarial, planta e memorial descritivo, certidões negativas e 

justo título.  

5.2.1 ATA NOTARIAL 

 

A necessidade da Ata notarial aparece no inciso I, do art. 2016-A. Segundo tal inciso, 

é necessário que o requerimento venha acompanhado da “ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas 

circunstâncias”, a pedido da parte interessada.  

Dessa forma, embora a Cartório de Registro de Imóveis seja a serventia competente 

para conduzir o procedimento da usucapião extrajudicial, antes de ingressar com o pedido 

nele, o usucapiente interessado deverá se dirigir ao Tabelionato de Notas que esteja sediado 

na circunscrição do imóvel para providenciar a lavratura da ata notarial.129 

Para o registrador Lamana Paiva, iniciar o procedimento com base na ata notarial 

lavrada pelo Tabelião de Notas representa uma inovação prevista pelo art. 384 do novo 

Código de Processo Civil, quando dispõe, no capítulo “das Provas”, na Seção III, que “a 

existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a 

requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião”. No contexto da usucapião 

extrajudicial, isso constitui a representação de um instrumento legal que tem por finalidade 

fazer prova documental de atos e fatos que ocorreram ou estejam ocorrendo, capazes de serem 

percebidos e consignados pelo Oficial notário. Por esse motivo, a ata notarial será o 

                                                 
128 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
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instrumento capaz de atestar o tempo e a posse do usucapiente e de toda a cadeia possessória 

capaz de configurar o direito sobre o imóvel objeto do procedimento.130 

Rodrigo Reis Cyrino aponta que, por cautela, algumas observações importantes que 

deverão compor a ata notarial lavrada pelo tabelião, para que seja dada maior transparência ao 

procedimento e para que os interessados não tenham suas expectativas frustradas 

posteriormente em razão da possível ausência de outros requisitos legais. Por isso, embora 

não seja requisito obrigatório, sugere que os tabeliães esclareçam as partes que a usucapião 

deverá cumprir outros requisitos legais para o registro imobiliário para além da lavratura da 

ata notarial, inclusive, constando expressamente tal informação no texto da ata. Outra 

sugestão do autor refere-se ao registro em ata da modalidade específica de usucapião que está 

sendo objeto naquele documento.131 

 

5.2.2 PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Planta e memorial descritivo estão presentes no inciso II do Art. 216-A. Segundo 

disciplina deste inciso, tais documentos deverão conter a assinatura do profissional habilitado, 

mediante prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional, além da assinatura dos titulares de direitos reais e outros direitos 

registrados ou averbados na matrícula do imóvel objeto da usucapião e na matrícula dos 

imóveis confinantes.  

A planta será a representação geométrica do imóvel, ou seja, nela estarão contidas as 

informações sobre a área e as divisões do imóvel. Já o memorial descritivo será o documento 

com a descrição do imóvel através de palavras, ou seja, nele estarão contidos os detalhes 

estruturais do imóvel.132 

Como dito, há nestes documentos, a necessidade da assinatura não só dos profissionais 

responsáveis pela emissão dos mesmos, mas também dos titulares de direito sobre o imóvel 

usucapiendo e sobre os respectivos confinantes, tanto na planta, como no memorial. No 
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Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-PROCEDIMENTO-DA-
USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
131 CYRINO, Rodrigo Reis. Usucapião Extrajudicial – Aspectos Práticos e Controvertidos. Brasília: 2016. 
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mesmo sentido, deverá constar o número da matrícula ou da transcrição do imóvel no Cartório 

de Registro de Imóveis, com a indicação e qualificação dos respectivos titulares de direito 

sobre o imóvel.  

Todavia, quanto ao último aspecto, poderia surgir a seguinte dúvida: seria possível se 

valer da usucapião extrajudicial para imóveis sem matrícula ou transcrição? Apesar da 

dificuldade na qualificação do mesmo, a resposta é sim. Neste caso, o requerente deverá 

solicitar ao Registro de Imóveis uma certidão para fins de usucapião, fato que já ocorre nos 

procedimentos judiciais. Nesta certidão, constará se o imóvel objeto pertence a uma área 

maior ou se não consta identificação.133 

Lamana Paiva lembra que tal documentação não se distancia do que prevê o processo 

de retificação extrajudicial disciplinado no inciso II do art. 213 da lei de Registro Públicos. 

Nesse diapasão, salienta que estes documentos são particulares e de valor econômico, motivo 

pelo qual devem ter as firmas reconhecidas por autenticidades, tanto do profissional, quanto 

do solicitante do serviço.134 

 

5.2.3 CERTIDÕES NEGATIVAS 

 

O inciso III será o responsável por exigir a presença das certidões negativas na 

solenidade. Tais certidões referem-se a todos os distribuidores judiciais,  quais sejam: Justiça 

Estadual Comum, Justiça Federal comum e especial. Elas deverão pertencer a comarca da 

situação do imóvel e do domicílio do requerente, conforme disciplina do próprio inciso.  

Tal exigência tem o condão de verificar caso haja alguma ação que impeça o 

reconhecimento da ação de usucapião extrajudicial, ou que interrompa o prazo prescricional. 

Todavia, somente poderá afetar o reconhecimento da usucapião extrajudicial quando a 

positividade da certidão estiver estritamente relacionada ao imóvel ou a alguma situação que 

realmente crie um óbice no procedimento. Isso significa que ações pessoais não afetarão o 

reconhecimento extrajudicial da usucapião, pouco importando no caminhar do 

procedimento.135 

 
                                                 
133 LAMANA PAIVA, João Pedro. O procedimento da Usucapião Extrajudicial. Porto Alegre, RS. 2016. 
Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-PROCEDIMENTO-DA-
USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
134 Ibidem. 
135 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
2017. 
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5.2.4 JUSTO TÍTULO 

 

O último requisito necessário para instrução do procedimento é o Justo título, 

expressamente previsto no inciso IV. Conforme já explicado anteriormente (item 3.2.3), o 

justo título será o comprovante de uma relação negocial entre o requerente da usucapião e o 

proprietário, ou, se for o caso, que ligue o proprietário com os integrantes da cadeia dominial 

sobre o imóvel.  

Contudo, há também no mesmo inciso IV a previsão de outros documentos 

relacionados ao justo título, porém que não comprovam uma relação negocial. É o caso de 

comprovantes de pagamento do IPTU, taxa de lixo, energia elétrica, água, e outros. Tais 

documentos ajudam a evidenciar o tempo de posse do usucapiendo no imóvel objeto do 

procedimento e são provas essenciais para que o Oficial possa analisar e comprovar a 

correspondência com o conteúdo declarado e descrito na ata notarial.136 

 

5.2.5 PROCEDIMENTOS FINAIS 

 

Detalhados os requisitos do caput e dos quatro incisos e partindo do pressuposto que 

todos estão em conformidade legal, passa-se ao procedimento de fato com a prenotação, ou 

seja, com a prescrição no livro de protocolo registral, na circunscrição onde o imóvel está 

situado. O título então será protocolado e receberá uma numeração. 137 

Depois de protocolado o requerimento, acompanhado dos documentos exigidos, o 

Oficial de registro procederá com a autuação do processo, realizando o termo de abertura, 

bem como a numeração e a rubrica das folhas do processo. Esse é o momento em que 

eventuais intercorrências deverão ser certificadas no processo. 

Nesse sentido, o Registrador seguirá com a qualificação registral, analisando 

minunciosamente todos os documentos que compõem o requerimento, bem como fazendo 

uma análise jurídica do pedido, exercendo assim um papel de Juiz Extrajudicial, formando sua 

                                                 
136 LAMANA PAIVA, João Pedro. O procedimento da Usucapião Extrajudicial. Porto Alegre, RS. 2016. 
Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-PROCEDIMENTO-DA-
USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
137 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
2017. 
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convicção diante de todas as provas apresentadas e do preenchimento de todos os requisitos 

de admissibilidade.138 

Caso o Registrador chegue a uma qualificação formal positiva, todavia esteja diante de 

uma qualificação material negativa, ou seja, ficou faltando algum documento ou informação 

relevante, ele poderá solicitar ou realizar diligências para que sejam produzidas as provas 

necessárias, conforme prevê o §5º, do art. 216-A.  

Em que pese as diligências serem, em regra, documentais, o Registrador poderá se 

valer de qualquer meio de prova admitido em direito. Todavia, importante frisar que o Oficial 

não estará autorizado a produzir provas de forma compulsória, pois lhe falta o poder de 

polícia para tanto. Dessa forma, caso exista alguma prova que o Registrador não tenha o poder 

de produzir ou ainda, caso o requerente não atenda o prazo estabelecido pelo Oficial para a 

produção da referida prova, o pedido da usucapião extrajudicial poderá ser indeferido, 

podendo caber recurso dessa decisão.139 

Restando a qualificação positiva, passa-se a fase de notificação dos legitimados 

passivos certos, que são os titulares de direito registrados na matrícula do imóvel, objeto da 

usucapião, bem como os titulares confrontantes e o usucapiente. Ressalte-se que estes só serão 

notificados caso não tenham já anuído livre e espontaneamente na planta e memorial, 

concordando com o pedido.  

Fica a cargo do requerente o ônus em solicitar a notificação, fornecer os endereços dos 

notificados, bem como suportar com tais despesas da notificação. O Registrador então 

realizará a notificação, dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, 

podendo ser por AR ou pessoalmente, não sendo admitida a notificação por edital. 

Se o notificado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou ainda, se estiver 

propositalmente se ocultando para não ser notificado, o pedido será negado e deverá ser 

remetido para a via judicial. Isso se explica pela disposição do §2º do art. 216-A, que, 

havendo silêncio do notificado, presume-se que o mesmo não concordou com o 

procedimento, sendo este silêncio interpretado como discordância e impossibilidade de 

seguimento pela via extrajudicial. Isso sem dúvidas gerou muita polêmica e criou o maior 

óbice em todo o procedimento, todavia, será mais detalhado em momento oportuno neste 

trabalho.  

                                                 
138 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
2017. 
139 Ibidem. 
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 Além da notificação dos legitimados passivos, fica o Oficial obrigado a notificar a 

União, o Estado, Distrito Federal e Município, para no prazo de 15 dias possam demonstrar 

interesse ou não no processo, nos termos do §3º do art. 216-A. Essa notificação está 

estritamente ligada à possibilidade do procedimento da usucapião extrajudicial recair sobre 

bem público, que, como já visto, é impossível de ser usucapido. Neste caso, diferentemente da 

notificação dos legitimados, embora não se tenha uma previsão expressa no parágrafo, o 

silêncio é interpretado como desinteresse.140 O Registrador Lamana Paiva toma como 

paradigma para a interpretação do silêncio dos entes públicos como anuência, o §3º do art. 56 

da Lei 11.977/2009, que autoriza a ser presumida a anuência do Poder Público, na falta de sua 

manifestação expressa, quanto à demarcação urbanística, em procedimentos administrativos 

para efeito de regularização fundiária e concessão de usucapião especial urbana.141 

Caminhando para o fim do procedimento, o §4ª do art. 216-A indica que o Oficial 

deverá publicar um edital “em jornal de grande circulação, onde houve”, para que seja dada 

oportunidade para eventual legitimado passivo incerto até o momento tomar ciência do pedido 

e poder se manifestar. Sendo assim, após a publicação do edital, abre-se um prazo de 15 dias, 

sem que tenha havido impugnações, presume-se que foi anuído e assim o processo seguirá seu 

curso normal a caminho do registro.  

De acordo com o §6º, transcorrido o prazo do §4º, e não havendo diligências 

pendentes na forma do §5º, o registrador deverá realizar, novamente, a qualificação jurídica 

do pedido. Estando toda a documentação em ordem, bem como cumprida todas as exigências 

expostas anteriormente, o registrador, convencido positivamente da situação do pedido, 

realizará o ato de registro da aquisição do imóvel. 

Todavia, caso o Registrador identifique algum óbice ao final das diligências, 

prosseguirá com a rejeição do pedido, em conformidade com o §8º, elaborando a nota 

devolutiva. Desta forma, poderá o requerente suscitar procedimento de dúvida, conforme 

previsão do §7º do art. 216-A.  

Em caso de impugnação, o Oficial deverá encerrar o processo extrajudicial e remeter 

os autos para o juízo competente, segundo disciplina do §10 do art. 216-A. Desse modo, o 

processo passará a ser julgado pelo Poder Judiciário, cuja competência será da Justiça 
                                                 
140 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
2017. 
141 LAMANA PAIVA, João Pedro. O procedimento da Usucapião Extrajudicial. Porto Alegre, RS. 2016. 
Disponível em: <http://registrodeimoveis1zona.com.br/wp-content/uploads/2016/07/O-PROCEDIMENTO-DA-
USUCAPI%C3%83O-EXT.pdf>. Acesso em 25 nov. 2017. 
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Estadual comum, no foro onde situa o imóvel, conforme prevê o art. 47 do Código de 

Processo Civil. 

5.3 PRINCIPAIS PONTOS CONTROVERTIDOS 

 Apesar de ter sido recepcionado com muita empolgação no ordenamento jurídico 

brasileiro, o procedimento da usucapião extrajudicial exposto anteriormente, na sua forma 

original da redação do art. 1.071, da lei Lei nº 13.105/15, esbarrou na prática em algumas 

controvérsias da sua própria interpretação e operacionalidade, dificultando assim o 

desenvolvimento de um procedimento considerado promissor.  

Algumas dúvidas surgiram quando da aplicação do procedimento pelas serventias 

extrajudiciais, desde problemas interpretativos, capazes de serem resolvidos com uma mera 

analogia ou aplicação de uma regra geral, como problemas gerados pela própria redação do 

art. 216-A, por vezes omisso em alguns quesitos importantes, por vezes taxativo e criador de 

óbices no procedimento.  

Inicialmente, suscita-se uma dúvida logo no caput do art. 216-A, o qual aponta que o 

local de processamento da usucapião extrajudicial será o cartório de registro de imóveis da 

comarca que estiver situado o imóvel usucapiendo. Todavia, o problema se dá nos casos em 

que o imóvel objeto da usucapião estiver em mais de uma circunscrição imobiliária devido ao 

seu tamanho, sendo abrangido por mais de uma comarca. 142 

A solução para esses casos será semelhante à solução dada na via judicial, podendo o 

usucapiendo escolher um dos registros para a realização do procedimento, desde que proceda 

com a notificação dos demais registros da situação do imóvel. Sendo assim, tendo sucesso o 

procedimento administrativo realizado pelo Oficial da serventia registral escolhida, deverá 

ocorrer a comunicação da decisão para os outros Oficiais registrais, que por sua vez irão 

verificar se o procedimento foi perfeito e se não há qualquer ilicitude. Em caso positivo, faz-

se o registro em todos os cartórios. Em caso negativo, remete-se os autos para a via judicial.143 

Outro ponto que merece uma reflexão dentro do procedimento refere-se a elaboração 

da ata notarial, documento crucial na instrução do procedimento, presente no inciso I do art. 

                                                 
142 BRAGA, Isadora Jullie Gomes. A desjudicialização do processo de usucapião da propriedade imobiliária 
pela via extrajudicial. Trabalho de Conclusão de Curso. PUCRS. 2016. Disponível em: 
<http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/09/isadora_braga_2016_1.pdf>. Acesso em 27 nov. 
2017. 
143 ALVES, Gabriel Augusto Martins. Usucapião Extrajudicial: avaliação do novo procedimento 
introduzido pela Lei n. 13.105 de 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2015. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/157112/TCC%20usucapi%C3%A3o%20extrajudi
cial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 09 dez. 2017. 
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216-A. Alguns autores suscitam um pequeno problema na interpretação, haja vista que o 

referido inciso informa que o pedido será instruído com ata notarial que ateste o tempo de 

posse do requerente e de seus antecessores. 144 

Sendo assim, numa leitura mais literal do inciso, há de destacar que é impossível o 

notário atestar o tempo de posse, pois o que ele pode realmente atestar é aquilo que 

presenciou através de seus próprios sentidos. Em outras palavras, caso compareçam 

testemunhas diante do notário afirmando que o usucapiente habita no imóvel há tantos anos, 

na ata do notário irá constar exatamente isso: que diante dele compareceu a testemunha “x”, a 

qual disse tais coisas. O pedido será instruído com essa ata notarial, que será entregue ao 

registrador. A partir daí, o registrador verificará que a ata não atestará o tempo, como 

pressupõe o inciso I, mas sim, atesta o comparecimento da testemunha que alegou tais 

fatos.145 

Dessa forma, nota-se que uma interpretação literal do inciso inviabilizaria o 

reconhecimento extrajudicial da usucapião, motivo pelo qual não deve ser aceita. Por isso, é 

necessária uma interpretação do referido inciso como significando que o conteúdo produzido 

na ata notarial será o atestado de fatos, que por sua vez se mostram aptos a comprovar a posse 

do usucapiente e de todos os outros requisitos inerentes ao pedido. 146 

De todos os problemas encontrados no procedimento original da usucapião 

extrajudicial, a questão da necessidade da concordância expressa dos confinantes e do antigo 

proprietário é, sem dúvida, o maior deles. Inúmeros são os argumentos contrários a este ponto 

da lei, que por sua vez, dificultou todo o desenrolar do procedimento extrajudicial da 

usucapião.  

Segundo redação do inciso II do art. 216-A, é requisito essencial para instruir o 

processo extrajudicial, a planta e memorial descritivo do imóvel, que deverão ser assinados 

por um profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica 

no respectivo conselho de fiscalização profissional. Além disso, tais documentos devem ser 

assinados também “pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confiantes”147. 

                                                 
144 ALVES, Gabriel Augusto Martins. Usucapião Extrajudicial: avaliação do novo procedimento 
introduzido pela Lei n. 13.105 de 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2015. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/157112/TCC%20usucapi%C3%A3o%20extrajudi
cial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 09 dez. 2017. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
147 Trecho do Art. 216-A, inciso II , da Lei nº 13.105/15. 
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Nota-se, portanto, a partir da leitura desse último trecho do inciso, a exigência da assinatura 

de todas as partes legitimadas nos referidos documentos. 

Tendo em vista o grau de responsabilidade do oficial de registro de imóveis, que 

tomará às vezes do Magistrado e conduzirá o processo de reconhecimento da usucapião 

extrajudicial, alterando e reconhecendo novos direitos, é compreensível e louvável a 

preocupação do legislador em burocratizar um pouco mais o procedimento.148Além disso, é 

louvável também a intenção do legislador que quis resguardar os interesses de proprietários e 

confinantes, eventualmente prejudicados com o procedimento. Todavia, este mesmo 

legislador acabara de criar um obstáculo capaz de inviabilizar a grande maioria dos casos de 

usucapião extrajudicial, inclusive em situações que sequer existe conflito entre as partes 

envolvidas.149 

Ocorre que, os parágrafos 2º e 6º, do art. 216-A, introduzidos na Lei de Registros 

Públicos pelo art. 1.071 do Novo CPC, dispuseram taxativamente em suas redações a 

necessidade de manifestação da concordância de forma expressa, inclusive, em não havendo 

tal consentimento expresso dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados e 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o 

silêncio deve ser interpretado pelo Registrador como discordância. 

Marcelo Lessa da Silva explica que o problema só existe a partir da redação dos 

referidos arts. 2º e 6º, pois caso não existissem, não causariam nenhum prejuízo ao processo 

extrajudicial. Nesse sentido, cita a existência do art. 213 da mesma Lei de Registros Públicos, 

que trata da retificação das áreas de imóveis, onde prevê processo administrativo similar ao de 

reconhecimento da usucapião extrajudicial, no qual dispõe que se a planta não contiver a 

assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro de Imóveis 

competente mediante requerimento do interessado, para que se manifeste no prazo de quinze 

dias, promovendo a notificação de forma pessoal ou por correio, com aviso de recebimento. 

Em continuidade, caso não seja encontrado o confrontante ou estando em local incerto e não 

sabido, tal fato será certificado pelo oficial responsável por cumprir a diligência, promovendo 

então a notificação por edital, com o mesmo prazo, publicado por duas vezes em jornal de 

                                                 
148 SILVA, Marcelo Lessa da. A Usucapião Extrajudicial: A Contradição do Silêncio como Discordância. 
Revista Cidadania e Acesso à Justiça, ISSN: 2526-026X, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2. 2016. Disponível em: 
<http://indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/1498>. Acesso em: 25 out. 2017. 
149 GOMES, Fernanda Maria Alves. Omissões e incoerências na regulamentação da usucapião extrajudicial. 
Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 4984, 22 fev. 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/55637>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
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grande circulação. Por fim, não encontrado, a ausência de impugnação dos confrontantes será 

presumido como anuência e o silêncio como concordância.150 

Desta forma, a redação dos artigos que traz expressamente que a interpretação do 

silêncio das partes como discordância evidencia uma contradição criada pelo próprio 

legislador, desvirtuando a razão da norma por conta do excesso de zelo.  

Outro forte argumento contra os dispositivos do art. 216-A refere-se a afronta  ao 

sistema adotado pela legislação civil. O art. 111 do Código Civil151 determina que o silêncio 

deve ser interpretado como concordância.  

Fernanda Gomes ressalta que a necessidade de concordância dos titulares de direito 

real sobre o imóvel objeto da usucapião extrajudicial é incompatível com o próprio instituto 

da usucapião, já que este tem sua legitimidade fundada diante da inércia do proprietário que 

deixa de cumprir a função social da propriedade. Dessa forma, não é razoável esperar que o 

então titular do direito, que ficou omisso durante todo o tempo necessário para perder sua 

propriedade, manifeste-se expressamente a fim de concordar com a perda da propriedade.152  

Além da incompatibilidade com o instituto, não se pode interpretar o silêncio do 

legitimado passivo como discordância, tendo em vista que, notificado e percebendo a 

existência de afronta a seu direito, o titular do direito real certamente não se calaria diante de 

tal afronta, promovendo assim a impugnação de forma tempestiva e cessando de uma vez a 

possibilidade de perda da sua propriedade.153 

Ainda sobre a questão da necessidade de concordância expressa do titular do direito 

real sobre o imóvel objeto da usucapião extrajudicial, há de se perceber outro ponto omisso da 

lei. Neste caso, trata-se da hipótese do usucapiente possuir justo título que comprove a 

aquisição do imóvel do proprietário. É incoerente conceber um título de transferência do 

imóvel, devidamente assinado pelo titular do direito real à época, fazendo prova cabal de sua 

                                                 
150 SILVA, Marcelo Lessa da. A Usucapião Extrajudicial: A Contradição do Silêncio como Discordância. 
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<http://indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/1498>. Acesso em: 25 out. 2017. 
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concordância, e ainda assim exigir a sua assinatura posterior na planta e memorial descritivo, 

quando este, por si só, já deveria ter força para suprimir a anuência expressa.154 

 As omissões e obstáculos presentes na lei fizeram com que se fosse confirmado na 

prática que, em realidade, o potencial de desjudicialização tão festejado pelo novo 

procedimento de usucapião ficasse muito abaixo do esperado, esvaziando assim a eficácia do 

procedimento.  

5.4 MUDANÇAS TRAZIDAS COM A LEI 13.465/2017 E AS NOVAS PERSPECTIVAS 

 Apesar de ser um procedimento instituído recentemente no ordenamento jurídico 

brasileiro, a possibilidade de reconhecimento extrajudicial de usucapião já passou por 

mudanças, mais precisamente com a edição da Lei Federal nº. 13.456, de 11 de julho de 2017, 

a qual vem para sanar os antigos pontos controvertidos dispostos no art. 216 – A da Lei de 

Registros Públicos e evidenciados no tópico anterior. 

 Nesse diapasão, o projeto de lei que resultou na edição da Lei Federal n.º 13.456/2017 

visou a conversão da Medida Provisória nº. 759, de 22 de dezembro de 2016. Esta dispusera 

sobre regularização fundiária, porém não modificava a usucapião extrajudicial, inovação da 

referida lei federal de julho de 2017, a qual, modificou diversos diplomas legais preexistentes 

que se encontravam vigentes, sendo um deles a Lei de Registros Públicos, com as principais 

mudanças voltadas para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, sobretudo no art. 216-

A, principal interesse para este trabalho acadêmico.155 

 A principal mudança se refere a interpretação do silêncio de qualquer dos possíveis 

prejudicados como concordância, alvo das mais incisivas críticas no texto original. Nesse 

condão, os possíveis prejudicados são aqueles diferentes do usucapiente, envolvidos direta ou 

indiretamente no procedimento de verificação e reconhecimento da usucapião. Seriam o(s) 

proprietário(s) e outros “titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo” e “na matrícula dos imóveis confinantes”, como bem predispõe o novo § 2º do 

art. 216-A da Lei de Registros Públicos.156 

                                                 
154 GOMES, Fernanda Maria Alves. Omissões e incoerências na regulamentação da usucapião extrajudicial. 
Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 4984, 22 fev. 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/55637>. Acesso em: 13 dez. 2017. 
155 JUNIOR, Cláudio Grande. Mais alguns passos na “desjudicialização” do reconhecimento de usucapião 
sobre imóveis. Centro de Estudos Jurídico da Procuradoria Geral do Estado, Goiânia, n. 33. Set. 2017. 
Disponível em: < 
https://www.academia.edu/34799549/MAIS_ALGUNS_PASSOS_NA_DESJUDICIALIZA%C3%87%C3%83O
_DO_RECONHECIMENTO_DE_USUCAPI%C3%83O_SOBRE_IM%C3%93VEIS >. Acesso em 05 dez. 
2017. 
156 Ibidem. 
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 Em outras palavras, caso os titulares de direitos reais sobre o imóvel objeto da 

usucapião extrajudicial ou os confinantes não assinem a planta e não respondam as 

notificações promovidas pelo registrador, tal omissão será interpretada como concordância do 

procedimento e não mais como discordância. 157 

 Consequência da mudança no §2º mencionada acima, mudou-se também o § 6º para 

excluir a menção à “concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos 

registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes”.158 

 Outra mudança a ser considerada pela lei se refere aos casos em que alguma das partes 

interessadas não seja encontrada ou encontre-se em local incerto ou não sabido. A partir da 

nova previsão, o registrador deverá certificar o fato e promover a notificação por edital 

mediante publicação, duas vezes, em jornal de grande circulação, por quinze dias cada (§ 13) 

ou por meio eletrônico (§ 14) interpretando a ausência de resposta como concordância. 159 

 Uma mudança significativa na nova lei se deu na facilitação do reconhecimento da 

usucapião extrajudicial nos casos de unidades autônomas de condomínio edilício. 

Diferentemente dos imóveis rurais, no qual os confinantes devem se atentar a extensão exata 

da pretensão territorial do usucapiente, nos casos dos condomínios edilícios não há de existir 

tal preocupação, pois as divisões em cada unidade autônoma e entre estas e a áreas comuns do 

condomínio já se encontram predefinidas pela própria estrutura do prédio. Neste sentido, de 

acordo com o § 11 recém adicionado pela lei, fica dispensado o consentimento dos 

proprietários e dos titulares de outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos 

imóveis confinantes, necessitando apenas da notificação do síndico do prédio. No mesmo 

sentido, o § 12 diz que se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, também se 

mostra satisfatória apenas a notificação do respectivo síndico. 160 

 Pondo fim nas mudanças oriundas da nova lei, acrescenta-se o novo inciso I e o § 15, 

responsáveis por esclarecerem acerca das disposições probatórias do Código de Processo 

                                                 
157 FERNANDES, Oton. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL: O silêncio agora é CONCORDÂNCIA . Revista 
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, Agosto 2017. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/59801/usucapiao-extrajudicial>. Acesso em 05 dez. 2017. 
158 Trecho da antiga redação do Art. 216-A, § 6º da Lei nº. 13.105/2015. 
159 JUNIOR, Cláudio Grande. Mais alguns passos na “desjudicialização” do reconhecimento de usucapião 
sobre imóveis. Centro de Estudos Jurídico da Procuradoria Geral do Estado, Goiânia, n. 33. Set. 2017. 
Disponível em: 
<https://www.academia.edu/34799549/MAIS_ALGUNS_PASSOS_NA_DESJUDICIALIZA%C3%87%C3%83
O_DO_RECONHECIMENTO_DE_USUCAPI%C3%83O_SOBRE_IM%C3%93VEIS>. Acesso em 05 dez. 
2017. 
160 Ibidem. 



59 
 

 

Civil a serem seguidas, ou seja, os requisitos, principalmente a ata notarial e a justificação da 

existência de algum fato ou relação jurídica. 161 

 Segue abaixo tabela comparativa entre a redação anterior do Art. 216-A e a nova 

redação, trazida pela Lei nº. 13.465/2017: 

 

REDAÇÃO ANTERIOR 

Art. 216-A... 

LEI 13.465/2017 

Art. 216-A... 

I – ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse do requerente e 

seus antecessores, conforme o caso e suas 

circunstâncias; 

I – ata notarial lavrada pelo tabelião, 

atestando o tempo de posse do requerente e 

de seus antecessores, conforme o caso e suas 

circunstâncias, aplicando-se o disposto no 

art. 384 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 – Código de Processo Civil; 

II – planta e memorial descritivo assinado 

por profissional legalmente habilitado, com 

prova de anotação de responsabilidade 

técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional, e pelos titulares de 

direitos reais e de outros direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes; 

II – planta e memorial descritivo assinado 

por profissional legalmente habilitado, com 

prova de anotação de responsabilidade 

técnica no respectivo conselho de 

fiscalização profissional, e pelos titulares de 

direitos registrados ou averbados na 

matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes; 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de 

qualquer um dos titulares de direitos reais e 

de outros direitos registrados ou averbados 

na matrícula do imóvel usucapiendo e na 

matrícula dos imóveis confinantes, esse será 

notificado pelo registrador competente, 

pessoalmente ou pelo correio com aviso de 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de 

qualquer um dos titulares de direitos 

registrados ou averbados na matrícula do 

imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 

imóveis confinantes, esse será notificado 

pelo registrador competente, pessoalmente 

ou pelo correio com aviso de recebimento, 

                                                 
161 JUNIOR, Cláudio Grande. Mais alguns passos na “desjudicialização” do reconhecimento de usucapião 
sobre imóveis. Centro de Estudos Jurídico da Procuradoria Geral do Estado, Goiânia, n. 33. Set. 2017. 
Disponível em: 
<https://www.academia.edu/34799549/MAIS_ALGUNS_PASSOS_NA_DESJUDICIALIZA%C3%87%C3%83
O_DO_RECONHECIMENTO_DE_USUCAPI%C3%83O_SOBRE_IM%C3%93VEIS>. Acesso em 05 dez. 
2017. 
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recebimento, para manifestar seu 

consentimento expresso em 15 (quinze) dias, 

interpretado o seu silêncio como 

discordância. 

para manifestar seu consentimento expresso 

em 15 (quinze) dias, interpretado o seu 

silêncio como concordância. 

§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º 

deste artigo, sem pendência de diligências na 

forma do § 5º deste artigo e achando-se em 

ordem a documentação, com inclusão da 

concordância expressa dos titulares de 

direitos reais e de outros direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes, o oficial de registro de imóveis 

registrará a aquisição do imóvel com as 

descrições apresentadas, sendo permitida a 

abertura de matrícula, se for o caso. 

§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º 

deste artigo, sem pendência de diligências na 

forma do § 5º deste artigo e achando-se em 

ordem a documentação, o oficial de registro 

de imóveis registrará a aquisição do imóvel 

com as descrições apresentadas, sendo 

permitida a abertura de matrícula, se for o 

caso. 

 § 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser 

unidade autônoma de condomínio edilício, 

fica dispensado consentimento dos titulares 

de direitos reais e outros direitos registrados 

ou averbados na matrícula dos imóveis 

confinantes e bastará a notificação do síndico 

para se manifestar na forma do § 2º deste 

artigo. 

 § 12. Se o imóvel confinante contiver um 

condomínio edilício, bastará a notificação do 

síndico para o efeito do § 2º deste artigo, de 

modo que é dispensada a notificação de 

todos os condôminos. 

 § 13. Para efeito do § 2º deste artigo, caso 

não seja encontrado o notificando ou caso ele 

esteja em lugar incerto e não sabido, tal fato 

será certificado pelo registrador, que deverá 
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promover a sua notificação por edital 

mediante publicação, por duas vezes, em 

jornal local de grande circulação pelo prazo 

de quinze dias cada um, interpretado o 

silêncio do notificando como concordância. 

 § 14. Regulamento do órgão jurisdicional 

competente para a correição das serventias 

poderá autorizar a publicação do edital em 

meio eletrônico, caso em que ficará 

dispensada a publicação em jornais de grande 

circulação. 

 § 15. No caso de ausência ou insuficiência 

dos documentos de que trata o inciso IV do 

caput deste artigo, a posse e os demais dados 

necessários poderão ser comprovados em 

procedimento de justificação administrativa 

perante a serventia extrajudicial que 

obedecerá, no que couber, ao rito previsto 

nos arts. 381, §5º, 382 e 383 da Lei nº 

13.105, de 16 março de 2015 – Código de 

Processo Civil. 

Fonte: CNB/SP162 

 Conforme visto, as medidas apontadas na Lei 13.465/2017 reabrem a esperança inicial 

daqueles que vislumbravam na usucapião extrajudicial uma grande oportunidade de 

reconhecimento de propriedade fora da esfera judicial, de forma mais célere e econômica. 

Espera-se, portanto, um crescimento significativo dos pedidos de usucapião extrajudicial, bem 

como uma efetiva diminuição dos pedidos feitos diretamente ao Poder Judiciário, 

proporcionando, assim, a tão esperada desjudicialização, com descongestionamento das varas 

cíveis ou especializadas de todo o Brasil.163 

                                                 
162 Lei Nº 13.465/2017 dispõe de novas regras para regularização fundiária e facilita a usucapião 
extrajudicial . Colégio Notarial do Brasil. Seção São Paulo. 12 julho 2017. Disponível em: 
<http://www.cnbsp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MTQ3NTc=&filtro=1> . Acesso 
em 04 dez. 2017. 
163 FERNANDES, Oton. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL: O silêncio agora é CONCORDÂNCIA.  Revista 
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, Agosto 2017. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/59801/usucapiao-extrajudicial>. Acesso em 05 dez. 2017. 
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 Para Flávio Tartuce, a nova valoração dada ao procedimento extrajudicial da 

usucapião, trazida pela lei 13.465/2017, tem o condão de transformar àqueles que antes eram 

céticos em crentes, quanto ao poder que a desjudicialização do procedimento tem para 

contribuir para o reconhecimento mais célere e eficaz de um direito que emerge da posse 

prolongada no tempo e que reflete para a sociedade a certeza de que o possuidor é realmente o 

proprietário do imóvel que não cumpre a sua função social.164  

5.5 O PROVIMENTO Nº 65/2017 DO CNJ 

 No dia 14 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de um dos 

seus últimos atos administrativos do ano, editou o Provimento nº 65/2017, responsável por 

regulamentar, no âmbito nas serventias extrajudiciais, a Usucapião Extrajudicial.165 

 Desse modo, o recém-editado provimento surgiu com um papel muito importante no 

procedimento extrajudicial da Usucapião, que até antes da edição da Lei 13.465/2017 era 

eivado de lacunas e contradições que geravam muitas dúvidas e impossibilitavam o sucesso 

do procedimento na prática. Assim, por intermédio de vinte e sete artigos dispostos no ato 

editado, o provimento trouxe as diretrizes necessárias para conferir maior segurança jurídica e 

dinamismo na atuação dos profissionais dos tabelionatos de Notas e dos cartórios de Registro 

de Imóveis possam atuar com mais dinamismo e segurança jurídica. 

 O provimento não inova na regulamentação trazida pela Lei 13.465/2017, se limitando 

a repetir os principais artigos que falam do procedimento, como por exemplo, que a ausência 

do consentimento expresso dos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do 

imóvel objeto da usucapião, bem como dos confinantes, após a notificação do oficial de 

registro de imóveis, será interpretada como concordância (Art. 10). Todavia, contém riqueza 

de detalhes no que diz respeito à forma que os atos deverão ser praticados pelos profissionais 

das serventias extrajudiciais que irão operar o procedimento, bem como o conteúdo que deve 

ser observado nos atos e documentos, como, por exemplo, as nuances que deverão constar na 

elaboração Ata Notarial (Arts. 4º, I e 5º).   

Percebe-se, portanto, que o Provimento nº 65/2017 veio para reduzir a grande 

discussão em torno da viabilidade do procedimento extrajudicial da usucapião, tornando-o 

                                                 
164 TARTUCE, Flávio. Notas dogmáticas sobre a usucapião extrajudicial após a Lei 13.465/2017. Disponível 
em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/500384592/notas-dogmaticas-sobre-a-usucapiao-extrajudicial-
apos-a-lei-13465-2017>. Acesso em 06 dez. 2017. 
165 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n65-14-12-2017-corregedoria.pdf>. Acesso em: 14 
jan. 2018. 
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ainda mais seguro, de forma a pavimentar adequadamente o caminho da desjudicialização no 

ordenamento jurídico brasileiro.  
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6 CONCLUSÃO 

1. O Direito de propriedade, com toda sua relevância e amplitude, sofreu diversas 

mudanças no decorrer dos anos, desde sua origem até os dias atuais, deixando de ter um 

caráter ilimitado e intransponível em todos os aspectos, passando a ser submetido cada vez 

mais a limitações e restrições. Tais mudanças giram em torno da nova significância atribuída 

a propriedade, encabeçada pelo princípio constitucional da função social. 

2. O instituto da Usucapião surge como uma das formas de aquisição originária da 

propriedade, cuja origem advém do Direito Romano. Por meio deste, adquire-se a propriedade 

pelo decurso do tempo e com o preenchimento dos requisitos instituídos em lei, atuando, em 

sua essência, sobre aqueles imóveis cujo cumprimento da função social não fora observado 

pelos proprietários, agindo assim em caráter dúplice, pois beneficia o possuidor zeloso e pune 

o proprietário negligente. 

3. O instituto da Usucapião comporta diversas espécies que exigirão cada uma, seus 

próprios requisitos formais, sendo o tempo e a posse comum a todas as espécies.  

4. A ação judicial de usucapião deixou de fazer parte do Código de Processo Civil como 

um procedimento especial, como era no CPC 1973, passando a integrar o procedimento 

comum, a partir do CPC 2015. 

5. O processo de desjudicialização emerge no cenário jurídico nacional como uma 

possível solução para o caos no judiciário, gerado pela insuficiência do Estado-juiz em 

atender, de forma eficiente e célere, as constantes e incessantes demandas levadas ao Poder 

Judiciário.  Por esse motivo, a utilização das serventias extrajudiciais é a principal maneira de 

se chegar à viabilidade desse processo, possibilitando assim, que o Judiciário se ocupe com as 

questões que efetivamente justifiquem sua atuação.  

6. A usucapião extrajudicial ou administrativa não é uma nova modalidade do instituto, 

mas sim um procedimento pelo qual a usucapião não precisa passar pelo crivo do judiciário 

para ser reconhecida, sendo todo o procedimento realizado em conjunto entre o Tabelionato 

de Notas e o Cartório de Registro de Imóveis, tendo um caráter opcional para o interessado. 

7. O procedimento extrajudicial da usucapião para todas as modalidades foi introduzido 

no ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.071, que por 

sua vez inseriu o Art. 216-A na Lei de Registros Públicos, após fortes influências do Direito 

comparado, sobretudo do Direito Português. 

8. O procedimento extrajudicial foi recepcionado com muita expectativa pelos 

operadores do direito, porém, com o tempo, percebeu-se que na prática o procedimento se 
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mostrava burocrático e pouco efetivo, pois esbarrava em diversos entraves criados dos pela 

própria lei, gerando dúvidas e contradições. A principal queixa girava em torno da 

necessidade da concordância expressa dos confinantes e dos antigos proprietários do imóvel 

na planta e memorial descritivo, documentos indispensáveis no procedimento extrajudicial 

(art. 216-A, §§ 2º e 6º da Lei de Registros Públicos). Em caso de silêncio após a notificação 

pelo oficial, este era interpretado como discordância, fazendo com que o procedimento 

extrajudicial fracassasse e fosse direcionado ao Judiciário, perdendo todo o objetivo do novo 

procedimento em sua proposta extrajudicial. 

9. A Lei 13.465/2017 surgiu para sanar os pontos controvertidos no art. 216-A da LRP. 

A principal mudança se referiu a interpretação do silencio de qualquer um dos possíveis 

prejudicados como concordância, suprimindo assim a principal queixa do procedimento 

original e abrindo novas esperanças a efetividade do procedimento. Outras mudanças se 

referem a possibilidade da notificação ser feita por edital e a desnecessidade de notificar os 

confinantes das unidades autônomas de condomínios edilícios. 

10. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento 65/2017, responsável por 

regulamentar, no âmbito dos tabelionatos de notas e cartórios de registros de imóveis, o 

procedimento da usucapião extrajudicial, trazendo, com riqueza de detalhes o conteúdo e a 

forma com que os requisitos necessários no procedimento devem ser 

produzidos/apresentados, servindo assim, como outro grande alicerce na nova roupagem do 

procedimento extrajudicial da usucapião. 

11. Ao final da presente monografia, pôde ser verificado, através da análise feita em 

relação ao instituto da Usucapião e sua possibilidade de reconhecimento extrajudicial, a 

possibilidade da tão esperada viabilidade e efetividade com a edição da Lei nº 13.465/2017, 

juntamente com o Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça. Tais considerações 

só foram possíveis por meio do preenchimento das lacunas antes presentes no procedimento 

originalmente pensado e instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 

12. A presente monografia entende que há um iminente e inevitável crescimento na 

procura do procedimento extrajudicial, que aos poucos, vai atraindo mais interessados, ao 

tempo que permite acesso a um novo e pouco explorado ramo na atuação advocatícia, que é a 

advocacia extrajudicial. Assim, em um caráter dúplice, resolve-se parte do problema com a 

desjudicialização e permite a exploração de uma nova área pelos operadores do Direito, com 

promessas de boas remunerações, em prazos mais curtos. 
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