
PALESTRA

USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL 
NO REGISTRO DE 
IMÓVEIS

PALESTRANTE: PEDRO TEOBALDO 13.02.2020



INTRODUÇÃO

DESJUDICIALIZAÇÃO: A usucapião extrajudicial é mais
um exemplo desse fenômeno.

Criada pelo art. 1.071 do NCPC, que introduziu o art. 216-A
na LRP, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.465/2017,
regulamentada pelo Prov. 65-CNJ.

Não se trata de um novo tipo de usucapião, mas de uma nova
forma de declará-lo.

Quais serão os principais atores desse procedimento?

➢ Registradores de imóveis
➢ Tabeliães de notas
➢ Advogados
➢ Engenheiros, arquitetos e afins (ART/RRT)
➢ Servidores públicos (técnicos e procuradores municipais, estaduais e 

federais)



CONCEITUAÇÃO DE USUCAPIÃO

“É modo originário de aquisição de 
propriedade e de outros direitos reais,

pela posse prolongada da coisa, 
acrescida de demais requisitos legais”

Cristiano Chaves de Farias / Nelson Rosenvald

(Direitos reais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.273)



DIREITOS REAIS SUJEITOS À USUCAPIÃO

São eles: propriedade, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, direito
de promitente comprador, direito de fiduciante, direito de uso especial para
fins de moraria (MP 2.220/2001, alterada pela Lei nº 11.481/2007),
concessão de direito real de uso (Dec. lei nº 271/67, alterado pela Lei nº
11.481/2007), “direito de laje” (arts. 1.510-A a E do CC, incluídos pela Lei
nº 13.465/2017), direito de propriedade em regime multiproprietário
(arts. 1.358-B a U do CC, incluídos pela Lei nº 13.777/2018).

Animus domini deve ser entendido como 
“ânimo de adquirir o direito real”, não  necessariamente o 
direito real de propriedade, porém as usucapiões especiais 

só se aplicam à aquisição do direito de propriedade.



REQUISITOS DA USUCAPIÃO

“Os pressupostos da usucapião são: coisa hábil (res
habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio),
decurso do tempo (tempus), justo título (titulus) e
boa-fé (fides).

Os três primeiros são indispensáveis e exigidos
em todas as espécies de usucapião. O justo título e a
boa-fé somente são reclamados na usucapião
ordinária.”

Carlos Roberto Gonçalves 
(Direito Civil Brasileiro, direito das coisas, vol. 5, 13ª ed., 2018)



LIMITAÇÃO À AQUISIÇÃO DE DIREITOS REAIS

POR USUCAPIÃO (será?)

1 – BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO

Crucial é entender que a posse de um imóvel por alguém que não seja o proprietário, pelo prazo adequado
à obtenção da usucapião, indica que o bem nunca chegou a receber a finalidade voluntária ou legalmente
desejada a ele de bem de família. Ou seja, ele era formalmente bem de família, mas não era
materialmente bem de família, pois ao ser abandonado pelo seu titular, fraudou a sua finalidade
constitucional de servir como moradia da família, ou, ao menos, como fonte de renda mínima dessa família
(v. g., aluguel do bem). (FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 401).

2 – DIREITOS REAIS INALIENÁVEIS POR DECISÃO JUDICIAL

STJ entendeu não ser usucapível bem sequestrado (REsp 79669/SP);

Direito real indisponível por decisão judicial; (DISCUTÍVEL)

3 – DIREITOS REAIS INALIENÁVEIS POR DISPOSIÇÃO LEGAL

Inalienabilidade voluntária não impede usucapião (doação ou testamento – STJ);

Direito real indisponível por ter sido penhorado por dívida ativa da união, suas autarquias e fundações (art.

53, §1º, Lei nº 8.212/91);

4 – “BENS” PÚBLICOS (arts. 98 e 99, CC/2002) (Decreto 22.785/33, art. 2º) – DOGMA DA INUSUCAPIBILIDADE (CF)

Direitos reais pertencentes a pessoa jurídica de direito privado (empresa pública), mas que se submetem
ao regime jurídico dos “bens” públicos, por serem de interesse do Poder Público não são passíveis de
usucapião (REsp 661.405-DF);

5 – IMÓVEL SEM REGISTRO

A falta de registro do imóvel não significa, por si só, que tal bem é público. Cabe ao ente público provar
que o domínio público do imóvel foi reconhecido em ação discriminatória, para poder impugnar com
sucesso eventual ação de usucapião de imóvel que não consta do Registro de Imóveis.



TABELA DAS ESPÉCIES

Tabela criada por Bianca Faria



PRESSUPOSTOS GERAIS DA USUCAPIÃO

1. Objeto (coisa)

2. Posse ad usucapionem sobre a coisa

3. Tempo (prazo prescricional) –
O prescribente não pode possuir o imóvel de tempos em tempos e querer

somar todos os períodos intermitentes de posse para concretização da

prescrição aquisitiva. Porém, a posse “ad usucapionem” pode ser exercida

à distância, desde que com o ânimo e comportamento de dono.



POSSE AD USUCAPIONEM

É uma posse justa*, mansa, pacífica, ininterrupta
(contínua), com ânimo de titular do direito real.

*Posse justa: não decorre de violência (física ou moral),
não é clandestina (obtida às escondidas) e não é precária
(obtida com abuso de direito ou de confiança)

Cessada a violência e a clandestinidade, a posse passa a
ser ad usucapionem, porém a precariedade nunca cessa
(art. 1.208, CC/02)

Pode haver sucessão possessória, sendo que a posse
dos antecessores também deve ser ad usucapionem.



NÃO SE REGISTRAM NO 6º RI



USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL
“CONSTITUCIONAL RURAL” ou “PRO LABORE”

Aquele que, não sendo
proprietário de imóvel rural ou
urbano, possua como sua, por
cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra em zona
rural não superior a cinquenta
(50) hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou
de sua família, tendo nela sua
moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade

* Só para aquisição do direito real
de PROPRIEDADE

Art. 1.239, CC; 191, CF (criado pela Lei nº 6.969/81)



USUCAPIÃO ESPECIAL 
INDÍGENA
Art. 33, Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio)

O índio, integrado ou não, que ocupe como
próprio, por dez anos consecutivos, trecho de
terra inferior a cinquenta hectares, adquirir-
lhe-á a propriedade plena.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às terras do domínio da União,
ocupadas por grupos tribais, às áreas
reservadas de que trata esta Lei, nem às
terras de propriedade coletiva de grupo
tribal

* Só para aquisição do direito real de
PROPRIEDADE

REQUISITOS:

1. Posse ad usucapionem sobre a coisa;
2. Trecho de terra rural menor que 50ha;
3. Prazo prescricional de 10 anos;
4. Usucapiente ser índio (integrado ou não)

Art. 3º, I, L. 6.001/73: Índio ou Silvícola - É todo
indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana
que se identifica e é identificado como pertencente
a um grupo étnico cujas características culturais o
distinguem da sociedade nacional.

Art. 4º, III: Integrados - Quando incorporados à
comunhão nacional e reconhecidos no pleno
exercício dos direitos civis, ainda que conservem
usos, costumes e tradições característicos da sua
cultura.



USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIA

PRAZO TRADICIONAL

REQUISITOS:

a) coisa, posse ad usucapionem e
prazo prescricional;

b) independentemente de justo
título e boa-fé;

c) Prazo prescricional de 15 anos.

Provavelmente será a mais 
buscada!

USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIA
PRAZO REDUZIDO

REQUISITOS:

Os mesmos da EXTRAORDINÁRIA
TRADICIONAL (coisa, posse ad
usucapionem e prazo prescricional),
com acréscimo dos seguintes:

a) Imóvel ser utilizado como
moradia habitual pelo
possuidor, ou nele ter realizado
obras ou serviços de caráter
produtivo;

b) Prazo prescricional de 10 anos.

Art. 1.238, parágrafo único, c/c 2.029, ambos
do CC



USUCAPIÃO ORDINÁRIA TRADICIONAL

REQUISITOS:

1. Coisa

2. Posse ad usucapionem

3. Prazo prescricional

4. Justo título

5. Boa-fé subjetiva

“Boa-fé subjetiva, existente no campo intencional ou psicológico 
(art. 1.201 do CC)” – Flávio Tartuce



USUCAPIÃO ORDINÁRIA TRADICIONAL

Justo título = instrumento hábil para transferir o direito real passível
de ser usucapido

Presunção de boa-fé do possuidor com justo título: art. 1.201, CC

Prazo prescricional = 10 anos

Posse-trabalho = 5 anos.

Causas que obstam (prazo sequer começa a correr),
supendem (suspende o prazo e depois continua de
onde parou) ou interrompem (para o prazo para
recomeçar do início) o prazo da prescrição aquisitiva:

Art. 1.244 c/c 197 a 202, CC



USUCAPIÃO TABULAR
Art. 1.242, par. único, c/c 2.029, ambos do CC/02)

REQUISITOS:

Os mesmos da ORDINÁRIA TRADICIONAL (coisa, posse ad usucapionem,
justo título e boa-fé), com acréscimo dos seguintes:

- Imóvel ter sido adquirido onerosamente e o registro da aquisição
anterior foi cancelado

- Imóvel ser utilizado como moradia pelo possuidor ou este tiver realizado
investimento de interesse social (moradia) e econômico no imóvel
(trabalho)

- Prazo prescricional de 5 (cinco) anos

Pode ser utilizado como tese de defesa e de impugnação.

Prof. Flávio Tartuce interpretando o dispositivo material concluiu que a existência do titulo
registrado e cancelado é até dispensável, pois o elemento é acidental, formal. Para ele, a posse-
trabalho é o que basta para presumir a existência de boa-fé e justo título, sendo esta boa-fé
objetiva, que está no plano da conduta. (Direito das coisas, vol. iv, 2019)



USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA INDIVIDUAL
“CONSTITUCIONAL URBANA” ou “PRO MISERO”

Arts. 183, CF; 1.240, CC; 9º, L. 10.257/01
- Só para aquisição do direito real de PROPRIEDADE - DIREITO
FUNDAMENTAL (CF)

-Área urbana

-Até 250m² - pode ser terreno nu, desde que haja ao
menos um tugúrio. Leva-se em consideração a
metragem do lote ou da área total, se for unidade
condominial.

STF - RE 422349/RS, Rel. DIAS TOFFOLI, julg.
29/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL, lei
infraconstitucional não pode estabelecer mínimo.

-cinco (05) 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 (mas
não precisa ser de baixa renda)

-Usucapiente não tenha sido contemplado
c/aquisição de propriedade por essa via, mesmo
que já tenha transferido o imóvel adquirido
anteriormente (art. 1.240, §2º, CC e 183, CF)

*COMPROVAÇÃO: Vê-se aqui a necessidade
de se exigir as certidões negativas de
propriedade em nome do usucapiente/cônjuge
ou companheiro e ainda declaração dos
mesmos

*LEGITIMIDADE ATIVA ESPECIAL: art. 12
da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade)

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio
originário ou superveniente;
II – os possuidores, em estado de composse;
III – como substituto processual, a associação de
moradores da comunidade, regularmente constituída, com
personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada
pelos representados.

*GRATUIDADE: SIM, no Judiciário e no
Registro de Imóveis (art. 12, §2º, da mesma
lei)

*É obrigatória a intervenção do MP na via
extrajudicial??? SIM (Art. 12, §1º, da mesma
lei)



USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA

Art. 10, Lei nº 10.257/01 
(redação dada pela Lei nº 13.465/17)

Os núcleos urbanos informais existentes
sem oposição há mais de cinco anos e
cuja área total dividida pelo número de
possuidores seja inferior a duzentos e
cinquenta metros quadrados por
possuidor são suscetíveis de serem
usucapidos coletivamente, desde que os
possuidores não sejam proprietários de
outro imóvel urbano ou rural.

* Só para aquisição do direito real de
PROPRIEDADE.

*Legitimidade ativa e gratuidade igual a
especial urbana individual



USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA FAMILIAR
Art. 1.240-A, CC (incluído pela Lei nº 12.424/11)

* Só para aquisição do direito real de PROPRIEDADE

USUCAPIÃO FAMILIAR

REQUISITOS:

1. Usucapiente e seu ex-cônjuge/ex-companheiro já
DEVEM ser proprietários do imóvel.

Obs.: parte da doutrina entende ser possível esta
usucapião mesmo que a propriedade seja exclusiva de
quem abandou o lar.

Enunciado 501-CJF:
As expressões “ex-cônjuge” e “ex-companheiro”, contidas
no art. 1.240-A do Código Civil, correspondem à situação
fática da separação, independentemente de divórcio.

2. Área urbana de até 250m²
- Pode ser terreno nu, desde que haja ao menos um

tugúrio
- Leva-se em consideração a metragem do lote ou

da área total, se for unidade condominial

3. Abandono do lar por parte do “ex”

4. Prazo prescricional: 2 anos de posse direta 
ininterrupta e exclusiva, após o abandono

5. Imóvel deve servir de moradia para o 
usucapiente ou sua família

6. Usucapiente não pode ser proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural (art. 3º, par. único, Prov. 
10)

7. Usucapiente não tenha sido contemplado(a) 
com aquisição de propriedade por essa via 
antes, mesmo que já tenha transferido o imóvel 
anteriormente adquirido (art. 1.240-A, §1º, CC)



JORNADA DE DIREITO CIVIL -
ENUNCIADO 595

Enunciado 595 do CJF – O

requisito “abandono do lar” deve

ser interpretado na ótica do

instituto da usucapião familiar

como abandono voluntário da

posse do imóvel somado à

ausência da tutela da família,

não importando em averiguação

da culpa pelo fim do casamento

ou união estável. Revogado o

Enunciado 499.



O QUE É 
“USUCAPIO LIBERTATIS”?

É o efeito de transmitir o direito real 
usucapido livre e desembaraçado de 

quaisquer outros preexistentes.

Tem ressalva?



USUCAPIÃO JUDICIAL

- FORMALIZAÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO;

- O ESTADO-JUIZ VERIFICARÁ TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PERMISSIVOS E
IMPEDITIVOS PARA DECLARAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO DIREITO;

- O RITO SERÁ REGIDO PELAS LEIS ESPECIAIS E/OU SEGUIRÁ O RITO DO
CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL;

- PODE SER CONCEDIDA GRATUIDADE NOS EMOLUMENTOS;

- HAVERÁ NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS E DOS ENTES FEDERADOS;

- SERÁ PUBLICADO EDITAL, CASO NECESSÁRIO;

- AO FINAL, SERÁ EXPEDIDO UM MANDADO DE REGISTRO DECLARANDO À
AQUISIÇÃO DO DIREITO PELA USUCAPIÃO

- IMÓVEL FICA LIVRE DE ÔNUS.



USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Art. 216-A da LRP, instituído pelo art. 1.071 do NCPC, alterado pelo art. 7° da Lei nº 13.465/2017

Provimento nº 65 do CNJ, de 14/12/2017.

Aplicação supletiva e subsidiária do CPC (art. 15)

Procedimento extrajudicial admitido 
para todas as espécies de 

usucapião, salvo disposição legal em 
contrário.

Uma exceção legal é a usucapião pela 
Regularização Fundiária, pois, há 

procedimento específico para este tipo 
de regularização.



ATUAÇÃO DO ADVOGADO NA U. EXT.

O primeiro ator do procedimento da usucapião extrajudicial é o advogado.

Primeiras atuações:

- ENQUADRAMENTO DOS FATOS NARRADOS PELO CLIENTE AO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. (VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE ou NÃO)

- LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS;

- ESCOLHA DO TABELIÃO DA COMARCA DO IMÓVEL E ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE PERANTE O NOTÁRIO;



NATUREZA JURÍDICA DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
IMOBILIÁRIA DO ART. 216-A DA LRP

No direito brasileiro, a função notarial/registral é administrativa.

Serviço público prestado em caráter privado (art. 236, caput, CF),
EXERCIDO pelos Tabeliães e Registradores.

Portanto, a natureza jurídica da usucapião extrajudicial imobiliária é
administrativa; não jurisdicional, porque os registros públicos não
integram o Poder Judiciário (art. 92, CF)

A declaração de usucapião extrajudicial PODERÁ SEMPRE SER REVISTA
JUDICIALMENTE.

IMPORTANTE: A DECISÃO DO OFICIAL REGISTRADOR TEM DE
SER FUNDAMENTADA (PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS)



ESTRUTURA DO PROCEDIMENTO

1. REQUERIMENTO (documentos dos arts. 216-A, I, LRP; 1.418, §1º, CNBA; 3º e 4º,
Prov. 65)(POR AMBOS OS CÔNJUGES – SEMELHANTE AS AÇÕES IMOBILIÁRIAS)

2. PRENOTAÇÃO e AUTUAÇÃO (PRORROGADA A PRENOTAÇÃO ATÉ O DESFECHO)

3. EXAME PRELIMINAR / DESPACHO SANEADOR

4. NOTIFICAÇÃO DOS “INTERESSADOS CERTOS” (se não assinaram a
planta/memorial descritivo)

5. CIENTIFICAÇÃO DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO (outras instituições a critério
do registrador)

6. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS (PRAZO diferenciado
conf. CPC)

7. DILIGÊNCIAS, se necessário, certificando nos autos (Ex.: ata complementar, exame in
loco, oitiva de testemunhas etc.)

8. POSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA (§15 do art. 216-A,
incluído pela Lei nº 13.465)

9. POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (art. 14 e 18, Prov. 65; art.
1.427, CNBA)

10. REMESSA DOS AUTOS AO MP, nas hipóteses do art. 178 do CPC

11. EXAME FINAL



REQUERIMENTO

Art. 216-A da LRP (caput)
Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o
cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel
usucapiendo (ou a maior parte dele – art. 2º, Prov. 65), a requerimento do
interessado, representado por advogado (ou defensor público – art. 2º,
Prov. 65)), instruído com: (...)

-Procuração por instrumento público ou particular, com poderes específicos
(art. 661, §1º do CC)

-Interessado não precisa assinar o requerimento: ele assinará a
procuração para o advogado e a planta/memorial descritivo, onde terá sua firma
reconhecida por semelhança ou autenticidade.

-A condição de “advogado” deve ser provada com cópia da identidade
profissional???

NÃO. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato
(art. 5º da Lei nº 8.906/94).



Lançamento no Livro nº 1 – Protocolo
Prorroga-se o prazo da PRENOTAÇÃO até o desfecho do
procedimento (registro, denegação do registro ou remessa
ao juízo) (O recepcionista devem marcar para não
vencer o prenotado)

PRENOTAÇÃO

EMOLUMENTOS
Emolumentos:
- 50% inicialmente para processamento;
- 50% ao final do processamento se POSITIVO para

registro.

Gratuidade para os hipossuficientes??? SIM, se
proposto pela Defensoria.

Base de cálculo – valor declarado pela partes ao imóvel.
Na ausência utilizar o valor fiscal.



Autuar: colocar em processo; organizar
documentos formando os autos de um processo.

1. Capa com identificação do processo (nº da
prenotação), imóvel, requerente, advogado etc.

2. Numerar e rubricar as folhas do processo

3. Organizar documentos cronologicamente

4. Exarar despachos e decisões

5. Certificar as intercorrências (notificações,
intimações, diligências etc.)

AUTUAÇÃO



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

ATA NOTARIAL
(inciso I do art. 216-A)

CONCEITO PARA FINS DE 
USUCAPIÃO:

É o instrumento público mediante 
o qual o notário capta, por seus 

sentidos, fatos que possam 
evidenciar a existência e o modo 

de existir de uma posse ad 
usucapionem sobre bem imóvel



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
Art. 216-A, II da Lei de Registros Públicos:

Assinada por:

- Responsável técnico (engenheiro/arquiteto/outros) + ART ou
RRT;

- Pelos titulares de direitos registrados ou averbados na
matrícula;

- Confinantes (vizinhos);

Com reconhecimento de todas as firmas por semelhança ou
autenticidade.

SERÁ QUE TAL DOCUMENTO DEVE SER
EXIGIDO EM TODAS AS SITUAÇÕES?

Segundo HENRIQUE FERRAZ CORRÊA DE
MELLO, “dependendo do caso em concreto,
um croqui de um lote com pequenas
dimensões e perimetrais de fácil aferição,
com base em planta cadastral da prefeitura
ou do loteamento, poderá atender a
exigência”

Ver art. 4º, §5º c/c art. 10, §10 ambos do
Prov. 65



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Se a planta não contiver as assinaturas?
Art. 216-A, §2º da LRP; art. 10 do Prov. 65 do CNJ

O titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo
correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em
quinze dias, INTERPRETADO O SILÊNCIO COMO CONCORDÂNCIA

E SE NÃO FOR 
LOCALIZADO O 
TITULAR DE 
DIREITO?



E SE NÃO FOR LOCALIZADO O TITULAR DE
DIREITO?

- NÃO seja encontrado ou caso ele esteja em lugar
incerto ou não sabido,

Tal fato será certificado pelo registrador, que deverá
promover:

- Notificação por edital;

- Duas vezes;

- Jornal local de grande circulação;

- 15 dias cada um.

- por duas vezes,

- interpretado o silêncio do notificando como
concordância

A Corregedoria Estadual pode regulamentar publicação
eletrônica ou outro meio de publicidade. Ex. o CN/PE
prevê a possibilidade de publicidade por rádio.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - EDITAL



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
CERTIDÕES E JUSTO TÍTULO

III - certidões negativas dos distribuidores da justiça estadual e federal da comarca da
situação do imóvel e do domicílio do requerente, do proprietário do imóvel usucapiendo,
dos eventuais posseiros anteriores e respectivos cônjuges/companheiros (art. 4º, IV,
Prov. 65);

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a
continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos, das
taxas, de despesas de consumo de água, energia elétrica, gás ou telefone, que incidirem
sobre o imóvel.

§15 incluído pela Lei nº
13.465: No caso de ausência ou
insuficiência dos documentos de
que trata o inciso IV, a posse e os
demais dados necessários poderão
ser comprovados em procedimento
de (audiência) justificação
administrativa perante a
serventia, que obedecerá, no que
couber, ao disposto no §5o do art.
381 e arts. 382 e 383 do CPC



PROCEDIMENTO DE EXAME:

- Há legitimidade ativa?

- Foram apresentados os documentos obrigatórios 
conforme o tipo de usucapião?

- Análise de demais formalidades (reconhecimento de 
firmas, procuração, autenticação etc.)

- Especialidade subjetiva e objetiva

EXAME PRELIMINAR



- Convicção de que não é o caso de usucapião = Qualificação negativa
(decisão denegatória); caberá suscitação de dúvida (art. 216-A, §7º)

- Convicção de que o pedido está formalmente em ordem, mas
ainda há algo a ser esclarecido, registrador realizará ou solicitará
“diligências” (art. 216-A, §5º), inclusive solicitar, quando for o caso,
informações do INCRA sobre imóveis rurais.

- Diligências não satisfizeram os requisitos materiais da usucapião
= Qualificação negativa (decisão denegatória); caberá suscitação de
dúvida.

- Satisfeitos os requisitos formais e materiais, e formada a convicção
do registrador da possibilidade do reconhecimento da usucapião, este
proferirá decisão interlocutória e determinará as notificações e
cientificações exigidas por lei (art. 216-A, §§2º e 3º)

EXAME PRELIMINAR – NOTA FUNDAMENTADA



Notificações: (art. 216-A, §2º)

- Dos titulares de direitos sobre o imóvel usucapiendo e confiantes, do possuidor
(se não for o requerente) e cônjuges/companheiros destes, caso não tenham
assinado a planta.

- Notificação será pessoal ou por correio (A.R. de mãos próprias), RTD ou até
mesmo edital, para se manifestarem em 15 dias.

- Endereço para notificação deverá ser indicado pelo requerente ou remeter ao
próprio imóvel confinante.

- Pessoa jurídica: entregar ao presentante ou representante.

- A forma de intimação é uma escolha do Oficial de Registro (COUTO, Marcelo de
Rezende Campos Marinho. Usucapião Extrajudicial, 2018).

- Súmula 391 – STF: O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de
usucapião. Exceção a essa regra: artigo 243 §3º do CPC/2015, “Na ação de usucapião de
imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quanto tiver por objeto unidade
autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada”. Súmula 263-STF:
O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para ação de usucapião.

NOTIFICAÇÕES E CIENTIFICAÇÕES



Cientificações: (art. 216-A, §3º, LRP)

- Da União, Estado e Município (MP, nos casos do art. 178 do CPC),
para se manifestar em 15 dias. (Segundo o Provimento do CNJ estes
entes pode manifestar aceitação ou discordância até o registro do
procedimento)

- Silêncio = ausência de interesse (deve constar essa advertência
na notificação). Mas será admitida a manifestação do Poder Público
em qualquer fazer do procedimento.

- Aqui a lei expressamente prevê notificação por RTD

- Quem paga? A responsabilidade pelos custos dessas
intimações e de eventual extração de cópias cabem
ao usucapiente, que deverá quitar tais valores
antecipadamente ao Registrador Imobiliário. (COUTO,

Marcelo, ob. Cit.)

NOTIFICAÇÕES E CIENTIFICAÇÕES



- Para ciência de terceiros eventualmente interessados

- Prazo de 15 dias para manifestação (Entendimento do Oficial do 6º RI
do Recife = 20 dias para aperfeiçoamento + 15 dias para resposta)

- Basta 01 publicação em jornal de grande circulação; onde não
houver, publica-se na comarca mais próxima. (No art. 1354-E do CN/PE
possibilita dar publicidade através do rádio)

- Estando o imóvel localizado em duas ou mais circunscrições ou em
circunscrição que abranja mais de um município, o edital deverá ser
publicado em jornal de todas as localidades. (16, § 3º do Prov. 65/2017
CNJ)

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS



- 02 (DUAS) publicações em jornal de grande circulação; onde não
houver, publica-se na comarca mais próxima. (No art. 1354-E do CN/PE
possibilita dar publicidade através do rádio), com prazo de quinze dias
para impugnação;

- Estando o imóvel localizado em duas ou mais circunscrições ou em
circunscrição que abranja mais de um município, o edital deverá ser
publicado em jornal de todas as localidades. (16, § 3º do Prov. 65/2017
CNJ);

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PESSOAS CERTAS



EXAME FINAL

NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO:

1ª possibilidade: Não satisfeitos os requisitos

Decisão denegatória (pode haver suscitação de dúvida) e
certidão (art. 17, §2º, Prov. 65) – não remete ao juiz

2ª possibilidade: Satisfeitos os requisitos

Declaração de usucapião e registro (art. 22 do Prov.
65)



EXAME FINAL

HAVENDO IMPUGNAÇÃO:

Havendo impugnação/discordância por qualquer pessoa:
Tentativa de conciliação/composição/mediação (art. 14, par. único, e 18 do

Prov. 65) – audiência de justificação.

RESULTADOS POSSÍVEIS:

1º RESULTADO: conciliação/composição/mediação aceita

Declaração de usucapião e registro.

2º RESULTADO: conciliação/composição rejeitada

Remessa dos autos ao juízo competente, devendo ser emitida 
uma certidão ou um relatório circunstanciado das ocorrências 
(art. 216-A, §10, LRP; art. 18, §§1º a 3º, Prov. 65).

Obs.: “O usucapião pode ser arguido em defesa” – Súmula 237 – STF. No caso 
da usucapião extrajudicial, ser arguida em impugnação.



Art. 216-A, §6º

PROCEDIMENTO DO REGISTRO:

- Registro da aquisição por usucapião na matrícula, se já existir (art. 
167, I, 28, LRP);

OU

- Abertura de matrícula e registro da usucapião, se o imóvel ainda não 
tiver matrícula, ou se o bem usucapido for parte de outro maior.

• Não precisa ITBI (art. 24, Prov. 65)

• É necessário informar DOI.

• Lembrando: usucapiente é o possuidor à época que se deu a 
prescrição aquisitiva (pode não ser o requerente).

REGISTRO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO



Você PERCEBEU?

No procedimento da usucapião extrajudicial, o
Oficial Registrador deixa de ser apenas o
analista de títulos, passar a ser o formador do
título aquisitivo do direito real.



QUESTÕES POLÊMICAS!



O STJ (Superior Tribunal de
Justiça) entendeu ao avaliar o
REsp – Recurso Especial
1.631.859/SP, ser plenamente
cabível que, se um dos
herdeiros já residir no imóvel,
sem objeções dos demais, por
mais de 15 anos ininterruptos,
tem pleno direito a adquirir
Usucapião Extraordinária.

Pode um herdeiro usucapir um imóvel
objeto de herança?



Pode usucapião de imóvel gravado
com alienação fiduciária pelo
programa do SFH?

“No caso em questão, o
imóvel está afetado à política
pública de habitação do
Governo Federal e adquire
contornos de bem público.
Portanto, resta obstada a
possibilidade de
aquisição do imóvel por
usucapião. Examinando os
autos e as alegações das
partes, fico convencido do
acerto da sentença de
improcedência do juízo de
primeiro grau” – TRF 4º -
Apelação 5043077-74.2014,
jul. maio 2019.



POSSO USUCAPIR IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR AO
QUE O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DETERMINA COMO
LOTE MÍNIMO?

Sobre o tema, o STF, em sede de Recurso
Extraordinário, com repercussão geral, já se
manifestou no ano de 2015, afirmando que
“preenchidos os requisitos do art. 183 da
Constituição Federal, o reconhecimento do
direito à usucapião especial urbana não
pode ser obstado por legislação
infraconstitucional que estabeleça módulos
urbanos na respectiva área em que situado
o imóvel (dimensão do lote). (STF - RE N.

422.349-RS).

Diversos são os julgados no sentido de que
“É juridicamente possível o pedido de
usucapião de imóvel com área inferior
ao módulo mínimo urbano definido
pelas posturas municipais”.



UM CONDOMÍNIO PODE USUCAPIR?

O condomínio edilício pode
adquirir imóvel por usucapião.
(Enunciado 596 da CJF)

Em qualquer caso e situação?



PODE USUCAPIR TERRENO DE MARINHA?

NÃO!

APENAS OS DIREITOS DE OCUPAÇÃO
– DOMÍNIO ÚTIL, em regime de
enfiteuse.

IMPORTANTE!

STJ: A alegação da União de que determinada área constitui terreno de marinha, sem que tenha sido
realizado processo demarcatório específico e conclusivo pela Delegacia de Patrimônio da União, não
obsta o reconhecimento de usucapião. Nesse caso, na decisão deverá o juiz ressalvar que a União
poderá fazer uma eventual e futura demarcação no terreno. Se ficar constatado, efetivamente, que o
imóvel está localizado em terreno de marinha, a União será declarada proprietária da área, não
havendo preclusão sobre o tema. Aplica-se o raciocínio constante na Súmula 496 do STJ: os registros
de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Com
isso não haverá prejuízo à União. STJ. 4ª Turma REsp 1090847-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
23.4.2013 (Info 524)



MENSAGEM FINAL

Cada um exerça o dom que recebeu para 
servir aos outros, administrando fielmente a 

graça de Deus em suas múltiplas formas.

1 Pedro 4:10

Obrigado!

FONTES: Aulas do Professor João Pedro Câmara;

Oficial Registrador Roberto Pereira.


