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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem a intenção de fazer um resgate principiológico acerca da usucapião, 

para logo em seguida tratar da usucapião propriamente dita nos moldes que se encontra no 

ordenamento jurídico brasileiro e descrever as suas espécies, diante disso preza-se por uma 

abordagem a usucapião extrajudicial para se fazer uma análise própria do instituto bem como 

analisar sua natureza, breve histórico e procedimento. 

 

Palavras-chave: Usucapião extrajudicial. Desjudicialização. Cartório, Prescrição Aquisitiva, 

Procedimento. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: The present work intends to make a theoretical redemption about usucapião, soon 

afterwards to deal with the usucapião proper in the molds that are found in the Brazilian legal 

system and to describe its species, in front of this we consider an extrajudicial usucapião 

approach to make an analysis of the institute as well as to analyze its nature, brief history and 

procedure. 

 

Keywords: Extrajudicial use. Disjudicialization. Office, Procurement, Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto da presente pesquisa, a título de monografia de conclusão de curso, 

consiste em analisar o instituto da usucapião extrajudicial.  

Para enfrentar o tema, foram desenvolvidos capítulos para abordar noções 

relativas ao instituto que consistem em explanações e analises dos temas que integram e 

norteiam o instituto alvo do presente estudo, pretende-se que se a analise aqui feita seja 

suficiente para abarcar as axiologias que integram o instituto e seus  desdobramentos práticos, 

bem como uma breve noção do paradigma prático que se observa no âmbito da prática 

jurídica. 

Esta monografia justifica-se pela necessidade de obter subsídios para melhor 

compreensão e aplicação das normas jurídicas que tratam usucapião extrajudicial, tendo em 

visto que se trata de instituto recente que merece tratamento adequado e solidificação na 

prática jurídica, tendo em vista sua capacidade de oferecer celeridade a um procedimento que 

é marcado por ser muito vagaroso em sua forma judicial, fruto da sobrecarga do sistema 

judiciário, que vem afetando cada vez mais os diversos ramos do direito conferindo maior 

demora a consolidação do direito real de propriedade originário que é conferido pela 

Usucapião. 

Na pesquisa foram adotados o método indutivo e o método dedutivo. Mediante 

raciocínio indutivo, a análise da jurisprudência, doutrina e legislação permitiu obter 

conclusões mais amplas a partir dos dados coletados.  

Usando o método dedutivo, partiu-se da identificação dos princípios jurídicos que 

norteiam o instituto da usucapião, que subsidiam a desjudicialização de demandas, e baseiam 

a celeridade do procedimento. 

A pesquisa teve cunho teórico, ao se trabalhar material bibliográfico para análise 

do tema e sustentação da conclusão. Portanto, os dados foram coletados em livros, artigos 

publicados em revistas, decisões dos Tribunais, textos legais. Assim, a pesquisa envolveu a 

análise da legislação, doutrina e jurisprudência. 
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O trabalho monográfico tem caráter descritivo, por descrever os aspectos jurídicos 

da usucapião extrajudicial promovendo-se interpretação adequada à formulação de respostas 

sobre questões relativas ao tema. No primeiro capítulo será feita uma abordagem 

principiológica, para que no próximo seja remontado o instituto da usucapião em sua natureza 

jurídica, para em seguida trabalhar as questões legais e procedimentais da usucapião 

extrajudicial.  

 

 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

O presente capítulo se dedica a fazer uma abordagem elucidativa em torno dos 

princípios que norteiam o instituto e trazendo uma importante noção axiológica com a 

finalidade de formar uma base aos conhecimentos em torno do instituto. 

 

1.1 Norma jurídica: norma legal e princípio. 

 

 

O juiz não pode se escusar de decidir sob a alegação de que há lacuna na lei ou 

obscuridade, ao julgar a lide o juiz aplicará normas legais, no entanto se não houver normas 

legais sobre o assunto caberá o juiz usar a analogia, os costumes ou os princípios gerais de 

direito 

Tal entendimento possui guarida no ordenamento jurídico na Lei de Introdução ao 

Código Civil, em seu artigo 4º, seu texto prevê: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

 

Lincoln Antônio de Castro (CASTRO, 2008, p. 47) indica as três funções dos 

princípios jurídicos: 

“Os princípios jurídicos têm três funções: princípios constituem a base das normas legais, não 

sendo assim meras normas subsidiárias como pretende o art. 126 do Código de Processo Civil; 

princípios oferecem meios para interpretação das normas legais; princípios oferecem meios 

para correção de defeitos das normas legais . 
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Os princípios podem ser informadores da elaboração das normas legais. Outros princípios 

resultam do conjunto de normas legais. Conforme doutrina moderna, princípios e normas 

legais seriam espécies do gênero norma jurídica. Regras legais são menos genéricas do que os 

princípios.  

 Para Robert Alexy os princípios jurídicos são mandamentos de otimização da 

ordem jurídica. Tem a capacidade de ordenar o cumprimento dos deveres de forma mais 

acertada, tendo por base os valores predominantes em determinada ordem jurídica aplicada 

em sua sociedade pertinente. (MEDINA, 2002, p. 31). 

    José Joaquim Gomes Canotilho (apud Medina, 2002, p. 35) tem determinada 

percepção quanto a importância dos princípios jurídicos:  

“O direito do estado de direito do século XIX e da primeira metade do século XX é o direito 

das regras do código; o direito do estado constitucional democrático e de direito leva a sério os 

princípios, é um direito de princípios.... o tomar a sério os princípios implica uma mudança 

profunda na metódica de concretização do direito e, por conseguinte, na atividade jurisdicional 

dos juízes.” 

 Celso Antônio Bandeira de Mello (apud SILVA, 1989,p.81) sugere que os 

princípios são como “mandamento nuclear de um sistema”: 

“Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.” 

Caio Mário da Silva Pereira, a respeito dos princípios gerais de direito, afirma 

ser fonte “com a qual o aplicador investiga o pensamento mais alto da cultura jurídica, 

juntamente com a fixação da orientação geral do ordenamento jurídico, e os traz ao caso 

concreto” (PEREIRA, 2006, p.74). 

Prossegue e explica a partir de uma comparação entre os princípios 

constitucionais e os princípios gerais de direito: 

“Hoje, contudo, como já mencionado, cumpre reconhecer que a posição antes ocupada pelos 

princípios gerais de direito, passou a ser preenchida pelas normas constitucionais, 

notadamente, pelos direitos fundamentais. Neste caso, em virtude não só mas também da 

hierarquia constitucional, o uso interpretativo e aplicação jurisdicional a serem feitos, não 

podem ser entendidos como fonte subsidiária, como dito em relação aos princípios gerais, 
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mas, reversamente, toda e qualquer interpretação, mesmo nas relações de ordem civil, deve ser 

feita sob sua ótica, isto é, à luz dos princípios constitucionais. É a visão de um direito 

“constitucionalizado”, portador da tábua axiológica estabelecida pelo legislador constitucional 

e válida para todos os ramos do direito, inclusive para o direito civil.” (PEREIRA, 2006, p. 

75). 

De acordo com Miguel Reale (2009, p.305), os princípios gerais de direito são 

enunciados gerais com grande e rica aplicação jurisprudencial: 

“Eles se abrem num leque de preceitos fundamentais, desde a intangibilidade dos valores da 

pessoa humana, vista como fulcro de todo o ordenamento jurídico, até os relativos à 

autonomia da vontade e à liberdade de contratar; à boa fé como pressuposto da conduta 

jurídica; à proibição de locupletamentos ilícitos; ao equilíbrio dos contratos, com a 

condenação de todas as formas de onerosidade excessiva para um dos contratantes; à 

preservação da autonomia da instituição familiar; à função social da propriedade; à economia 

das formas e dos atos de procedimento; à subordinação da atividade administrativa aos 

ditames legais; à proibição da rápida circulação das riquezas e à crescente formalização de 

crédito; à exigência de justa causa nos negócios jurídicos; aos pressupostos da 

responsabilidade civil ou penal, etc. etc.” 

O Código Civil aglutina princípios, que contém as denominadas cláusulas gerais. 

Tais clausulas possuem grande elasticidade e amplitude. Na Exposição de Motivos do Código 

Civil Brasileiro, enuncia-se: 

“O sentido de “socialidade” e “concreção”, os dois princípios que fundamentalmente 

informam e legitimam a obra programada, não se compreende, nem se admite, em nossos dias, 

legislação que, em virtude da insuperável natureza abstrata das regras de direito, não abra 

prudente campo à ação construtiva da jurisprudência, ou deixe de prever, em sua aplicação, 

valores éticos, como os de boa-fé e equidade.” 

Há a reiteração de que os princípios da socialidade e da concreção são 

complementares, de forma tamanha que: “o individual ou o concreto se balance e se 

dinamize com o social ou o coletivo, numa unidade superior de sentido ético”. (CASTRO, 

2008, p.48) 

A relação que se estabelece entre as normas e princípios é fundamental a 

compreensão da ordem constitucional brasileira, uma vez que o estado brasileiro é 

pautado em uma constituição sólida, abrangente e que possui grande carga principiológica 

que se encarrega de consolidar a unidade do sistema normativo. A principiologia posta em 
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atuação no cenário jurídico nacional é de suma importância por diversos fatores, dentre 

eles é de se ressaltar a sua capacidade de conferir diretrizes para a construção da norma 

legal, e em segundo momento a sua força direcionadora novamente se apresenta frente a 

interpretação das normas insculpidas nos textos legais, servido de subsídio para a 

interpretação do jurista e do aplicador mais especificamente, tornando a norma apta a 

produzir efeitos que se encaixam com maior adequação a ordem jurídica no plano dos 

fatos, na sociedade e na finalidade atribuída ao direito.  

 

1.2  Princípio da dignidade da pessoa humana. 

  

 A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 1º nos informa 

que: 

 “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; 

(.........) 

 Segundo Luís Roberto Barroso:  

“A dignidade é o marco jurídico que se constitui no núcleo fundamental do sistema brasileiro 

dos direitos fundamentais; significa que o ser humano é um valor em si mesmo, e não um 

meio de alcançar outros fins” (BARROSO, 2003, p. 40 ) 

O ilustre doutrinador esclarece também haver um espaço de integridade moral 

para manifestação do princípio da dignidade humana: 

“O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser 

assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, 

independentemente da crença que se professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se 

tanto com a liberdade e valores do espírito como com as condições materiais de subsistência. 

Não tem sido singelo, todavia, o esforço para permitir que o princípio transite de uma 

dimensão ética e abstrata para as motivações racionais e fundamentadas das decisões 

judiciais.” (BARROSO , 2003, p. 40) 
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E continua seu entendimento no sentido de afirmar que o mínimo existencial é 

o núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana: 

“Partindo da premissa anteriormente estabelecida de que os princípios, a despeito de sua 

indeterminação a partir de um certo ponto, possuem um núcleo no qual operam como regras, 

tem-se sustentado que no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana esse núcleo é 

representado pelo mínimo existencial. Embora existam visões mais ambiciosas do alcance 

elementar do princípio, há razoável consenso de que ele inclui pelo menos os direitos à renda 

mínima, saúde básica, educação fundamental e acesso à justiça. A percepção da centralidade 

do princípio chegou à jurisprudência dos tribunais superiores, onde já se assentou que “a 

dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado democrático de direito, ilumina 

a interpretação da lei ordinária” (BARROSO ,2003 , p. 41 ) 

Alexandre de Morais apresenta entendimento similar em sua compreensão do que 

é a dignidade da pessoa humana; 

“A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 

na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 

ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 

todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 

feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 

necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. (MORAES,  2002. 

p. 128)” 

Diante do exposto há a percepção que apesar da grande abstração deste direito 

fundamental é possível precisar que que ele possui uma esfera que transcende o que é 

corpóreo, diante de sua inerência a natureza humana, tal direito se expande como um 

núcleo essencial do próprio sentido de tudo que é humano, capaz de fundamentar uma 

reserva de condições necessárias a própria desenvoltura do que se entende por pessoa, 

pelo que é humano tão naturalmente quanto o primeiro folego de vida e tão inerente 

quanto a identidade possuída por cada pessoa, consolidada na sua singularidade. 

No plano fático se reflete em situação que há de garantir o mínimo de condições 

indispensáveis ao exercício básico da própria essência humana, é inerente ao núcleo 

humano do ser, havendo de ser respeitado por todo e qualquer indivíduo ou ente público 

ou privado, condições que necessariamente devem ser respeitadas de forma ampla. 
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1.3 Princípio da função social da propriedade e da posse. 

 

O princípio da função social da propriedade é de grande relevância no direito 

real e é possível sua aplicação tanto em relação a propriedade propriamente dita quanto a 

posse, é previsto na CRFB em seu art. 5º em sei inciso XXIII, trata-se de princípio 

explicito no texto constitucional, tamanha é a sua relevância. 

Trata-se de princípio que se construiu na história, como fruto de contramão a 

postura individualista e de reação a concentração de capital e terras durante o século XIX. 

Consiste em relevante fonte axiológica que na ordem constitucional brasileira, tal 

princípio aliado as noções de direitos fundamentais e a princípios como o da dignidade da 

pessoa humana tornam possível a ponderação com princípios de índole real, indo de 

encontro a uma interpretação mais social de todo o ordenamento jurídico e colaboram para 

o melhor aproveitamento dos imóveis. 

O princípio em questão lida, diretamente com a concepção individualista que 

privilegia o interesse do titular da propriedade, que seria a tutela da propriedade. Já na 

concepção social deste princípio, ocorre a superação do limite da individualidade 

passando a tutelar o interesse social sobre um determinado bem ou de um bem seja ele 

qual for. 

Tal princípio não visa atentar contra a noção da propriedade privada, na 

realidade o que se vislumbra é uma confirmação da propriedade por quem dela faz uso de 

forma compatibilizada com o ideal de democracia social. 

Neste sentido, através de publicação da EMERJ, Melin Namem Chalub nos 

informa: 

“Na medida que esta qualificação social não desnatura os elementos da propriedade privada, 

importa compatibilizar o direito subjetivo e a função, aquele condicionado por esta, mediante 

imposição de deveres, positivos ou negativos, visando o cumprimento da finalidade definida 

para os bens objeto do direito de propriedade, segundo sua natureza e de acordo com as 

diversas situações merecedoras de tutela especial.” 
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Ainda em sua análise sobre o princípio ele prossegue: 

 “A função social, assim, conduz a novos contornos, em que o direito de propriedade 

se configura como uma situação jurídica complexa, ativa e passiva. Trata-se de concepção 

finalística, que conjuga direitos, deveres, obrigações e ônus impondo “ao proprietário – ou a 

quem detém o controle na empresa – o dever de exerce-lo em benefício de outrem e não, 

apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem.”(CHALUB, 4, 2003) 

Atualmente tal princípio se perfila mais com a noção de aproveitamento da 

propriedade em seu potencial, considerando sua destinação. Ficando tão somente 

demonstrada a finalidade social da propriedade uma vez que ela realiza atividade 

produtiva para a sociedade como um todo ao invés de pura e simplesmente servir aos 

interesses individualistas que em nada contribuem para o aprimoramento da sociedade de 

uma maneira minimamente efetiva. 

 

1.4- Princípio do ideal de justiça e princípio da segurança jurídica. 

 

Muitas das vezes ao se tratar do tema da justiça há certa confusão em 

decorrência do sentido que foi atribuído social e corriqueiramente ao tema, fruto de uma 

remontagem de ideário de cunho quase que utópico, para o tratamento do tema neste 

trabalho visa-se adotar uma noção moderna do ideal de justiça, que se encaixe com maior 

exatidão na complexa relação que se estabelece entre a sociedade e a estrutura jurídica por 

ela adotada. 

O princípio da justiça atualmente se aproxima de um significado mais claro e 

que se apresenta como a busca por maior assertividade na aplicação das normas de direito, 

tal princípio se foca a atuação do agente jurisdicional, que acumula a obrigação de despir-

se de paixões quase que inerentes em busca da aplicação mais razoável do provimento 

judicial em relação ao caso sob a luz das normas e princípios do direito. 

Nas palavras de Jorge Jaime empreende-se que: 

“(...)hoje, entende-se por Justiça a aplicabilidade eficiente e correta das leis vigentes em um 

determinado país. Um Juiz faz Justiça quando, imparcialmente, sem propender 
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emocionalmente para esta ou aquela parte, aplica os preceitos legais cabíveis naquele caso em 

pauta.” (JAIME, 1992). 

 

Já o princípio da segurança jurídica é de especial relevância para o tema em 

questão, trata-se de princípio que encontra tratamento peculiar na constituição, expondo-se em 

diversas temáticas de forma implícita, no entanto também é elencado nos direitos do art. 5 da 

CRFB, em seu inciso XXXVI que enuncia: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada;”. Através de tal menção é imperativo notar que o legislador 

constitucional destacou o relevo deste princípio. 

A segurança jurídica é uma noção do direito contemporâneo que possuiu suas 

nuances, dentre elas a de conferir solidez ao provimento judicial, ao direito adquirido, e ao ato 

jurídico perfeito, tornando determinado estado de coisas que por substâncias ou natureza da 

situação não eram de solidez fixa conferindo o caráter de que careciam em decorrência da 

formalidade adotada ou da sua inegabilidade.  

Arnoldo Wald entende que o direito tem em vista dupla finalidade, envolvendo 

concretização da justiça e segurança jurídica: 

 

“Finalmente, tivemos a composição judicial que é feita de acordo com o comando universal, 

geral e prévio, aplicável a todos os casos de determinada espécie, por uma autoridade com 

independência garantida por lei, A existência de norma anterior abstrata em vez da solução 

específica para cada caso concreto e as garantias constitucionais concedidas à magistratura 

asseguram às partes em conflito a imparcialidade do juiz, consolidando a justiça e, por outro 

lado, pela força preventiva e pela ação educativa que assim exerce a norma, garante-se a 

segurança nas relações jurídicas. 

O direito visa a esta dupla finalidade: a realização da justiça e a segurança nas relações 

jurídicas. Há institutos jurídicos que só se explicam pela preocupação de segurança, 

independentemente de qualquer senso de justiça. Assim, a prescrição, por exemplo, que após o 

decurso de certo tempo, estipulado por lei, considera que a lesão do direito não justifica mais a 

ação judicial. Em outros casos, o espírito de justiça impõe-se, mesmo em prejuízo de uma 

certa segurança jurídica. (WALD, 2002, p. 5)” 
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 Trata-se de valores de enorme relevância ao submeter as relações jurídicas 

entre as partes, de acordo com o tratamento constitucional adequado. 

 Tamanha a sua relevância também se prestigiou o princípio em questão na 

exposição de motivos do Código Civil: 

“O sentido de “socialidade” e “concreção”, os dois princípios que fundamentalmente 

informam e legitimam a obra programada. Não se compreende, nem se admite, em nossos 

dias, legislação que, em virtude da insuperável natureza abstrata das regras de direito, não abra 

prudente campo à ação construtiva da jurisprudência, ou deixe de prever, em sua aplicação, 

valores éticos, como os de boa-fé e equidade.” 

 

1.5 Princípios do regime de direito das coisas. 

 

Os princípios próprios do regime das coisas merecem abordagem nesse trabalho, 

muitos dos quais advém do direito romano e acabaram por se espalhar por grande parte do 

mundo, uma vez que o conceito de propriedade do qual o sistema jurídico brasileiro faz uso 

possui raízes romanas, o sistema fruto deste regime de princípios se destina a relação do 

sujeito com a coisa, diferentemente de outras áreas jurídicas nas quais se busca orientar 

relações que tem sujeito passivo, nesta área do direito há o tratamento de questões que 

relacionam o sujeito ao objeto. 

O princípio da aderência, especialização ou inerência absorvido a partir do art. 

1228 do CC se destina a informar que existe um vinculo entre o senhor e a coisa não 

necessitando de sujeito passivo para se constituir, tão somente vinculando o senhor e a coisa, 

diferenciando de imediato do direito pessoal, sobre tal principio preleciona Carlos Roberto 

Gonçalves: 

“No direito pessoal o vínculo se refere a uma pessoa. Até mesmo quando se visa a alcançar 

uma coisa que deve ser prestada pelo devedor, o que se encontra em primeiro plano não é a 

coisa, mas sim o devedor. Se este transferi-la a terceiro, o credor não terá outro recurso senão 

cobrar do devedor perdas e danos. Não pode reivindicá-la do terceiro que a adquiriu, tendo de 

se contentar com a indenização a ser reclamada do devedor. No direito real, todavia, a pessoa 

deste, se existe, é secundária ante a primordial importância da res. É com esta que o vínculo 
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jurídico se apega, de tal sorte que o titular do direito pode perseguir a coisa, onde quer que ela 

se encontre, seja quem for o devedor.” 

O princípio do absolutismo traduz-se na oponibilidade erga-omnes do direito real, 

uma vez que o mesmo é exercido contra todos, atribuindo a todos o dever de absterem-se de 

molestar o titular, baseia-se neste princípio o entendimento do jus persequendi, que traduz-se 

no direito que o titular do direito real tem de perseguir a coisa contra quem quer que com ela 

esteja conforme enuncia também o saudoso mestre Carlos Roberto Gonçalves: 

“Os direitos reais se exercem erga omnes, ou seja, contra todos, que devem abster-se de 

molestar o titular. Surge, daí, o direito de sequela ou jus persequendi, isto é, de perseguir a 

coisa e de reivindicá-la em poder de quem quer que esteja (ação real), bem como o jus 

preferendi ou direito de preferência” (GONÇALVES, 2014) 

Princípio de grande relevância no direito real é o da publicidade, segundo qual o 

os direitos reais sobre imóveis só se perfectibilizam mediante o registro em Cartório de 

Registro imobiliário, encontrando previsão no artigo 1227 do CC. 

O princípio da taxatividade é encarregado de enunciar que os direitos reais são 

criados pelo direito positivo em rol taxativo não se admitindo analogia para que se modifique 

os já existentes, encontrando previsão no artigo 1225 do CC. O princípio da tipicidade 

também exerce limitação parecida, criando verdadeiros tipos rígidos, uma vez que só existem 

direitos reais de acordo com os tipos legais. 

O princípio da perpetuidade tem em seu teor que a propriedade, assim como o 

nome diz, é perpétua só se extinguindo pelos meios e formas legais. 

O princípio da exclusividade, é informador de que não se pode ter dois direitos 

reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. 

O princípio do desmembramento trás em seu conteúdo que os direitos reais se 

desmembram do direito matriz, que é o direito de propriedade. 

Tais princípios se destinam a reger o regime das coisas e possuem grande 

relevância no plano prático e teórico desta área do direito, sem os quais não seria possível a 

compreensão de diversos institutos e características dos direitos reais como conhecemos hoje. 
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CAPÍTULO II – USUCAPIÃO 

 Este capítulo destina-se ao tratamento e exposição da usucapião de forma a sua 

acepção consolidada na legislação e nuances substanciais e elucidativos em torno da temática 

na ordem jurídica vigente. 

 

 

2.1 - Aquisição de propriedade: originária e derivada. 

 

A aquisição da propriedade no Código Civil de 2002 é disciplinada pelos artigos 

1.238 à 1.259, através dos institutos da Usucapião, registro de título e acessão, no entanto o 

diploma que vigorava anteriormente enumerava de forma taxativa os modos de aquisição da 

propriedade como sendo transcrição do título de transferência no Registro Imobiliário, a 

acessão, a usucapião e o direito hereditário. 

Malgrado a não seja elencado o direito hereditário como modo de aquisição da 

propriedade na sistemática do código em vigor, é inegável que consiste em modo de aquisição 

da propriedade conforme o artigo 1.784 enuncia que “aberta a sucessão os direitos 

transmitem-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários”. 

Os modos de aquisição da propriedade possuem classificação quanto a 

procedência do mesmo podendo ser originária ou derivada, conceito de fácil entendimento 

partindo do princípio de que é originária quando não ocorre a transmissão de direito de 

determinada pessoa para outra, neste caso encontra-se o objeto do presente estudo a 

usucapião, como enuncia Carlos Roberto Gonçalves:  

“O indivíduo, em dado momento, torna-se dono de uma coisa por fazê-la sua, sem que lhe 

tenha sido transmitida por alguém, ou porque jamais esteve sob o domínio de outrem. Não há 

relação causal entre a propriedade adquirida e o estado jurídico anterior da própria coisa.” 

(GONÇALVES, 2014) 
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Já a aquisição da propriedade é derivada quando é resultado de ato negocial 

havendo a transmissão do domínio por manifestação da vontade como são exemplos o 

registro do título de compra e venda de imóvel. 

Uma vez que de modo originário é adquirida a posse ela se submete ao domínio 

sem qualquer ônus ou vício que possa que a maculem, no entanto, o mesmo não ocorre no 

caso de transmissão por via derivada, permanecendo os ônus que porventura o imóvel tenha 

gravado. 

 

2.2 - Propriedade e posse, noções fundamentais. 

 

A posse possui fundamento no Jus Possessionis, que consiste no direito criado 

após o indivíduo manter-se por mais de um ano e um dia na posse tranquila e pacífica do 

imóvel, momento a partir do qual a posse passa a ser protegida para que evite-se a violência, 

tal situação advém do princípio fundamental da inércia uma vez exteriorizada essa situação de 

fato, que consta como situação de direito no ordenamento jurídico. 

Uma vez exercida a posse exteriorizando propriedade de fato, pelo princípio da 

inercia o estado não exige maiores provações do direito aparente, é posse autônoma 

independente de título, em contraposição ao direito do proprietário, o possuidor pode defender 

seu direito, cabendo aquele mediante a provocação do estado juiz a ação reivindicatória em 

situação cabível, para que só então o estado possa despojar a posse em favor do proprietário. 

Já o direito de propriedade advém de direito subjetivo que é o marco inicial dos 

direitos reais, prevista no art. 1.228, a propriedade não é definida, no entanto os poderes do 

proprietário são explicitados como “faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o 

direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, garantido pelo 

direito fundamental a propriedade previsto no art. 5 inciso XXXVI da CRFB. 

Como enunciado no artigo já abordado o direito de propriedade é composto pelo 

jus utendi (utilidade), jus fruendi (fruição), jus abutendi (dispor), e a rei vindicatio (direito de 

reivindicar a coisa). A reunião de todos estes elementos numa só pessoa confere a ela a posse 

plena que pode ser desmembrada, gerando a propriedade limitada. 
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2.3 - Conceito e natureza jurídica. 

 

Usucapião é reconhecida também por prescrição aquisitiva contraposta a 

prescrição extintiva, em tal instituto o tempo é elemento fundamental para que ocorra e gere 

seus efeitos. 

Trata-se de modo originário de aquisição da propriedade, também é aplicado a 

outros direitos reais, dá-se pela posse prolongada no tempo, concomitantemente com outros 

requisitos que são exigidos pela lei e serão apresentados mais adiante, a sua contramedida é 

um modo é a extinção da pretensão e como consequência a perda de ação atribuída ao direito 

de propriedade que ela extingue em consequência do seu não uso por tempo em demasiado 

prolongado. 

Há a vedação da usucapião entre cônjuges na constância do casamento, entre 

ascendentes e descendentes entre outros casos. 

Assim como boa parte da tradição dos direitos reais a Usucapião é instituto com 

parte na história humana advinda da cultura romana , o instituto em análise, de forma aparente 

parece tratar de violação ao direito de propriedade, no entanto não é acertado, uma vez que 

pela ordem principiológica constitucional há de se ponderar o direito à propriedade com a 

função social da mesma, uma vez que a inércia do proprietário, tão evidente como a descrita 

no texto legal aduz a uma relevante questão de inutilidade social do bem inerte. Tem-se como 

afetável o princípio real da perpetuidade da propriedade, uma vez que mesmo em condições 

tão favoráveis e tão prolongadas o proprietário se furta a defesa do seu interesse no bem 

caracteriza-se a algo como uma renúncia tácita a propriedade do bem. 

Uma vez que é de maior utilidade e interesse para toda a sociedade que os bens 

tenham de alguma maneira uma serventia, ou seja terras cultivadas, prédios habitáveis 

servindo de moradia e tantas outras situações, há de se reconhecer o direito de quem durante 

tanto tempo se dedicou ao bem e atendeu a um interesse social mediato de forma tão plena na 

completa ausência de pronúncia do proprietário anterior. A pronúncia do proprietário se daria 

através da ação reintegratória, considerando-se que o mesmo não lançou mão desta é do 
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interesse social que as situações tendam a segurança e que para tanto seja reconhecido o 

direito do usucapiente não havendo motivo em persistir a faculdade do que renuncia o seu 

bem por tempo ilimitado, sob pena de infringir o ideal de segurança jurídica até este momento 

na ordem legal . Tal instituto é resultado da busca pela paz social, pela necessidade que se 

trazer estabilidade a situação da propriedade, de se consolidar a prova do domínio bem como 

facilitar a sua reinserção no mercado a posterióri. 

2.4 – Prescrição extintiva. 

 

Em suma trata-se da extinção da pretensão jurídica que não se exercita por certo 

período em razão da inércia de seu titular, partindo-se da ideia de pretensão que decorre da 

condição de titular do e é exercida sem, oposição, no entanto é possível que ocorra a violação 

deste direito por alguém momento que a pretensão torna-se judicialmente exigível como 

faculdade do proprietário só que a lei determina prazo para o exercício desse direito de ação 

quanto a quem lhe molesta, encontra tratamento no diploma civil vigente a partir do artigo 

189, até o artigo 206. 

A saber que a prescrição extintiva exige dois pressupostos que são o tempo e a 

inércia do titular do direito e em síntese é a perda da exigibilidade de uma pretensão por força 

do decurso do tempo e mais precisamente pelo decurso do prazo assinalado pelo legislador. 

Uma vez que a segurança jurídica é fundamento da prescrição o mesmo se aplica 

aqui, a prescrição vem por termo a situação de instabilidade de propriedade do bem 

impossibilitando ao titular que perde o direito a capacidade de via judicial para retomada da 

propriedade. Como bem enunciam Gisela Sampaio da Cruz e Cana Wainer Chalréo Lgow: 

“A segurança da ordem jurídica, fundamento da prescrição, aponta para a impossibilidade de o 

sujeito ativo valer-se da sanção contra quem vulnere o seu direito indefinidamente, não 

perpetuando, assim, a incerteza na vida social. Daí se dizer que “há, pois, um interesse de 

ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos, e 

este interesse justifica o instituto da prescrição, em sentido genérico”(CRUZ e LGOW, p 565, 

2012) 
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2.5 – Prescrição aquisitiva. 

  

A prescrição é por muitas das vezes confundida com a própria usucapião, tratada 

em nosso diploma civil a partir do artigo 1.238 estendendo-se até o 1.247 das coisas imóveis e 

de 1.260 à 1.262 das coisas móveis, tal confusão  compreensível tendo em vista que tal 

instituto é componente fulcral da mesma, e tal confusão teve ocorrência desde um 

determinado marco histórico, a saber, o Código Justiniano, uma vez que para se instaurar esta 

codificação convergiu-se tantas outras em prol deste. 

Antes de que houvesse esse agrupamento normativo tinha-se a usucapião como 

instituto de aquisição de propriedade enquanto a prescrição era simples matéria processual de 

exceção. 

A partir deste momento histórico que que se fundiu a usucapião com suas duas 

vertentes, a saber, a prescrição aquisitiva e a prescrição extintiva. Justiniano passou ao 

entendimento de que por se tratar de instrumento solidificação da propriedade em função do 

tempo tratava-se na realidade de um tipo de prescrição. 

Isso remonta a um período histórico posterior, no qual se fundam os dois 

principais códigos que iniciavam a modernidade em termo de legislação civil, o Código Civil 

Francês e o Código Civil Alemão, ambos tiveram o Código Justiniano como uma de suas 

bases, entretanto neste tema acabaram por divergir, de forma que o Código Civil Francês fez 

trazia a ideia de que a Usucapião não existiria se não por causa da prescrição não havendo 

diferenciação dos institutos, já o Código Civil Alemão elegeu como via de entendimento a 

distinção entre os institutos. 

O Código Civil brasileiro de 1916 adotou viés similar ao Código Civil alemão, 

tendendo por diferenciar a Prescrição aquisitiva e a extintiva tendo seu enfoque analítico 

sobre dois pontos em que se subdividiam o tema a Usucapião e a prescrição extintiva. Nesse 

sentido Washington de Barros monteiro apresenta: 

“Questiona-se também acerca da natureza jurídica da usucapião, havendo quem sustente ser ele a 

mesma prescrição, embora encarada sob outro aspecto. É o sistema do Código Civil francês dos 

que lhe seguiram as pegadas. O legislador pátrio pendeu, tanto o de 1916 como o de 2002, todavia, 
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pelo sistema alemão, fundado na tradição romana e segundo o qual a usucapião tem vida própria, 

apresenta contornos que lhe são peculiares e é autônomo, malgrado inegáveis afinidades com a 

prescrição.” 

No entanto há de se partir pelo conceito consolidado na doutrina de identidade 

entre a prescrição aquisitiva e a usucapião Caio Mário da Silva Pereira define: 

“No campo legislativo, a orientação do Código Civil Alemão foi adotada no nosso Código 

Civil de 1916, com a colocação da prescrição extintiva na Parte Geral e da prescrição 

aquisitiva na Parte Especial, no Livro II do Direito das Coisas, reconhecendo desta sorte a 

autonomia da usucapião, no direito positivo. Manteve-se a orientação no Código Civil de 

2002, que trata da prescrição extintiva na Parte Geral e da prescrição aquisitiva nos Capítulos 

II e III do Título III do Livro III da Parte Especial.” (PEREIRA, 2014) 

 

 

2.6 – Pressupostos da usucapião. 

 

A Usucapião possui diversos pressupostos que devem ser atentamente observados 

a fim de que possa ser admissível o próprio direito ou a fim de que seja encarado o direito em 

questão subordinando as diferentes espécies de usucapião que o sistema normativo brasileiro 

possui, diante disso, tais pressupostos são, coisa hábil, posse, tempo, justo título e a boa-fé. 

A coisa hábil é pressuposto de aplicabilidade, de maneira que não atendendo-se ao 

requisitos legais para que a coisa seja considerada hábil, há necessariamente a impossibilidade 

de usucapir, são características que tornam as coisas inaptas a serem usucapidas, serem bens 

fora do comércio, que são bens naturalmente indisponíveis, como por exemplo a agua 

marinha, os bens legalmente indisponíveis, estes cabem a uma menção elucidativa, uma vez 

que são frutos da ordem jurídica , são os bens de uso comum, de uso especial, os de 

incapazes, os direitos de personalidade e os órgãos do corpo humano, são indisponíveis 

também os bens indisponíveis pela vontade humana, que seriam os bens deixados em 

testamento ou os doados com cláusula de inalienabilidade.  

 É importante ressaltar que as causas constantes nos artigos que 197 e 198 do CC 

que evidenciam cláusulas suspensivas e impeditivas da prescrição a saber, “Não corre a 

prescrição: I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; II - entre ascendentes e 

descendentes, durante o poder familiar; III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou 
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curadores, durante a tutela ou curatela. I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; II - contra 

os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; III - contra 

os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.”. 

 A posse é fundamento basal para constitui-se a prescrição aquisitiva da 

usucapião, os pressupostos dessa posse são singulares e devem ser observados, uma vez que a 

posse ad interdicta não gera a usucapião. 

A posse violenta e clandestina também não é elegível a usucapião no entanto 

cessadas essas condições gera-se a posse injusta e é oponível àqueles que não tiverem melhor 

posse e também é elegível a usucapião, cenário diante do qual passa a fluir o prazo diante da 

inércia do proprietário em restituir-se da coisa. É requisito da posse elegível a usucapião o 

animus domini, ou seja, o ânimo de dono, consistindo em atitude ativa para com o bem. 

A posse também deve ser mansa e pacífica, ou seja, ser exercida sem encontrar 

oposição do proprietário, de modo que a providência judicial tomada pelo proprietário 

descaracteriza a usucapião, por transformar o caráter da posse em não pacífica. 

A posse deve ser contínua para que seja elegível a usucapião, não se cogitando 

que a posse seja tida em intervalos, o usucapiente deve manter sua posse de modo a não 

deixar configurar outra suspendendo assim a sua , de mesmo modo não pode ser tida como 

continua a posse que se encontra formalmente interrompida em decorrência da interrupção 

civil que se dá mediante a provocação do judiciário pelo proprietário para a defesa de seu 

direito. 

O art. 1.243 admite a acessio possessionis, que se dá pelo acréscimo da posse a 

dos seus antecessores contanto que todas sejam continuas e pacíficas de modo que sejam de 

justo título e boa-fé para que sejam elegíveis na modalidade de usucapião cabível. 

Segue exemplo de situação pertinente a acessio possessionis em julgado do 

Tribunal de justiça do Rio de Janeiro: 

 

USUCAPIAO EXTRAORDINARIO - REQUISITOS DECURSO DO 

TEMPO, ANIMO E AUSENCIA DE OPOSICAO. O FATO DE A POSSE 

INICIALMENTE TER TIDO ORIGEM EM NEGOCIO JURÍDICO DE 

COMPRA E VENDA, QUE NAO SE PERFECCIONOU, A 

DECORRENCIA DE MAIS DE VINTE E CINCO ANOS 

ININTERRUPTAMENTE, E SEM OPOSICAO [ACESSIO 

POSSESSIONIS], TRANSFORMA A OCUPACAO EM POSSE AD 

USUCAPIONEM, EM ESPECIAL TRATANDO-SE DE PESSOA DE 

PARCA CULTURA, EIS QUE EVIDENCIADA, REPETE-SE, SEM 
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QUALQUER OPOSICAO, O ANIMUS DOMINI. A ALEGACAO DE 

COMODATO NAO PODE PREVALECER SE NAO PROVADO O 

ANIMUS NESSE SENTIDO. 

(TJ-RJ - APL: 00029987319998190000 RIO DE JANEIRO BOM JESUS 

DO ITABAPOANA 1 VARA, Relator: WALTER FELIPPE D'AGOSTINO, 

Data de Julgamento: 24/10/2000, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/11/2000) 

O tempo é outro requisito para a posse para que ela seja elegível a usucapião 

sendo diferentes os prazos nas espécies de usucapião, as questões sobre acessio possessionis e 

exercício da posse sem interrupções já encontraram tratamento neste trabalho, cabendo apenas 

uma menção a necessidade que haja o prolongamento da posse pelo tempo elegível a 

prescrição aquisitiva. 

O justo título diferentemente dos pressupostos abordados até o momento não é 

imprescindível para que se reconheça a usucapião, no entanto é importante para classificação 

da posse e por conseguinte classificação da ação de usucapião elegível. 

Tal pressuposto consiste em entendimento atenuado de que o título que seria hábil 

a transmitir a propriedade se não fosse maculado com nenhum vício, seria título elegível para 

registro em cartório de acordo com formalidades externas tratando-se de título que exterioriza 

a boa-fé, é necessário o entendimento de que são atenuadas tais exigências uma vez que a 

usucapião se funda na prescrição aquisitiva fundada no tempo, sendo o justo título apenas em 

tese elegível, caso não maculado. Tal entendimento encontra-se corroborado pela súmula 84 

do STJ atenuando assim características que em tese seriam necessárias ao justo título: 

 

É ADMISSIVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO 

FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, AINDA QUE 

DESPROVIDO DO REGISTRO. 

 

A boa-fé é advinda do possuidor que desconhece o vício que o impede adquirir a 

coisa consiste na crença e confiança no direito que exerce, tornando-se essencial para que se 

compreenda a boa-fé a noção da ausência de má fé, intimamente ligada ao justo título a boa fé 

é tida como presumida pelo CC em seu art. 1.201“ 

Há a suspensão da boa-fé a partir do momento em que se pode ter como evidente 

que as circunstâncias façam crer ou na boa fé ou na ausência de má-fé uma vez que 
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evidenciada esta torna-se insustentável a alegação e a manutenção da boa-fé, derrubando 

assim a crença de que o possuidor a mantinha sob a alegação de desconhecimento do 

indevido. 

 

2.7 – Modalidades de Usucapião. 

 

O instituto da usucapião encontra diversas modalidades para a aplicação no 

sistema jurídico nacional, em seguida será feita uma pequena elucidação sobre estas 

modalidades, diferenciando-as e apresentando a suas nuances de maneira que se torne 

possível ter uma noção em relação a aplicabilidade do direito e a sua consagração no tempo, 

bem como os pressupostos de cada modalidade. 

As modalidades de Usucapião abordadas serão: ordinária, extraordinária, especial 

em suas modalidades rural, urbana, coletiva, familiar, do estatuto do índio. 

A usucapião extraordinária é disciplinada pelo art. 1.238 do CC, possui como 

requisitos que a posse seja exercida por 15 anos, podendo ser reduzidos a 10 anos caso o 

usucapiente tenha realizado no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras e serviços 

de caráter produtivo, sendo dispensados o justo título e a boa-fé. 

A posse em questão é a abordada anteriormente como requisito da usucapião, com 

animo de dono, de forma ininterrupta e de forma pacífica e mansa. 

A sentença do juízo é declaratória, uma vez que o direito se perfaz no termo do 

prazo para a modalidade assim como se depreende da leitura do artigo citado;  “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.” 

Esta é a espécie de usucapião mais conhecida e abre mão de justo título e boa-fé 

que nem sequer são requisitos, perfazendo-se somente pela posse pelo prazo determinado e 

com ânimo de dono. 

A usucapião ordinária é modalidade que possui como requisitos a posse por 10 

anos conforme abordado na parte a este fim dirigida, além disto requer o justo título e a boa-fé 

subjetiva, é enunciada no artigo 1.242 do CC, admitindo-se a redução do prazo para 5 anos 

caso o imóvel tenha sido adquirido a título oneroso e com base em registro constante do 
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respectivo cartório e que venha a ser cancelado a posterióri, desde que quem o possua tenha 

nele residido ou realizado investimentos de interesse econômico. Segue o aludido artigo: 

 

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, 

com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo 

previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro 

constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem 

estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.” 

 

A usucapião especial é conhecida também como usucapião constitucional uma 

vez que foi prevista pela constituição sob a denominação de Usucapião especial rural e 

usucapião especial urbana. 

A usucapião especial rural é chamada de usucapião pro labore , prevista na 

constituição federal no artigo 191 e no artigo 1.239 do CC que enuncia: ” 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 hectares, tornando-a 

produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade.” Como se percebe o prazo de posse  para adquirir o direito é de 5 anos, tal 

modalidade possui uma missão social clara de oferecer estímulo ao camponês para que haja 

permanência da população rural, e a consolidação de seus direitos, no entanto tal modalidade 

exige que a área seja até de 50 hectares consistindo em limitante a amplitude do direito, bem 

como se restringe a ocupação produtiva da terra, que também serve de moradia e trabalho 

para si e para sua família. 

A usucapião especial urbana também é prevista na constituição federal no artigo 

183 e no art. 1.240 do CC, possui prazo de posse de 5 anos, no entanto é limitada a uma área 

de 250m², faz-se requisito que o usucapiente resida no imóvel, como fruto desta exigência é 

necessário que haja edificação. Não é possível adquirir o título desta modalidade mais de uma 

vez, segue o teor do artigo 183 da CRFB; 

 

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 

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. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
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§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” 

 

Tal modalidade suporta também em aspecto coletivo, graças ao estatuto da cidade 

em seu art. 10 fazendo menção a possibilidade de usucapião coletiva em áreas superiores a 

250m² ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos, por meio de 

posse continua e sem oposição , e a nuance desta modalidade a é que não se pode identificar 

os terrenos ocupados por cada possuidor de forma individual sendo somente possível a 

usucapião de forma coletiva. Reserva-se que os possuidores não podem ser proprietários de de 

outro imóvel. 

Usucapião familiar, é a usucapião que se reserva a garantir a propriedade do 

cônjuge ou companheiro que permanece no imóvel por 2 anos ininterruptamente de forma 

exclusiva após encerrada a união, sem oposição em área de até 250m² cuja a propriedade 

dívida com o ex-cônjuge que abandonou o lar, e que o utilize para moradia sua ou de sua 

família desde que não seja proprietário de outro imóvel encontra estreio no art. 1.240-A do 

CC. 

Usucapião indígena é a que se destina a garantir aos índios a terra que ocupem por 

10 anos consecutivos e que tenha área inferior a 50 hectares, é destinada a áreas rurais 

ocupadas por comunidades indígenas e encontra previsão legal na lei 6.001 de 1973, o 

estatuto do Índio. 

 

 

CAPÍTULO III – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

  

Trata-se de instituto recente na ordem jurídica nacional, e possui relevante campo 

prático a explorar, é instrumento administrativo capaz de conferir celeridade ao procedimento 

e oferecer a desjudicialização da demanda, colaborando para u judiciário menos amontoado 

de processos e a um provimento mais célere aos que necessitam. 

 

3.1 – Usucapião no regime processual anterior. 
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A Usucapião no diploma processual civil de 1973 era tratada entre os artigos 941 

e 945, tratava-se de rito especial o qual seguia curso diferente do que era ordinário ao tempo 

do CPC de 1973, a ação de usucapião era direcionada a declaração do direito de propriedade 

do possuidor em relação ao imóvel ou servidão predial, era necessário que na inicial o autor 

expusesse os fundamentos do pedido conforme o necessário para a declaração do direito , bem 

como juntasse planta do imóvel , requerendo a citação dos confiantes bem como a do 

proprietário na pessoa ou por edital caso não conhecido o seu paradeiro, como também se 

precederia em relação aos confiantes caso não fosse sabido a sua residência, de mesmo modo 

a intimação por edital servia para conferir conhecimento aos interessados. Diante disso eram 

intimados por via postal a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios para que manifestem interesse na causa, e fazia-se necessária a 

intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo. 

De forma prática acontecia que após a inicial havia a intimação do MP, e logo em 

seguida ocorria a citação do réu e dos confiantes, bem como das fazendas públicas, e ocorria a 

publicação do edital de citação, e posteriormente encaminhava-se o processo ao MP. Diante 

disso havia a possibilidade de contestação ou revelia, a revelia terminava com a certidão e 

consequente sentença, e a contestação era seguida de réplica para em seguida ter-se a AIJ se 

necessário com a posterior sentença. 

 

3.2 - Usucapião no regime extraprocessual e natureza da usucapião extrajudicial. 

 

 

A usucapião extrajudicial tem sua natureza ligada a inovação jurídica do novo 

diploma processual civil de 2015, que é o atual CPC, que além de abolir o rito especial para a 

ação de usucapião judicial , que já se encontrava vazio de algumas características do início de 

sua vigência, previu em seu artigo 1.071 a criação da usucapião extrajudicial dispondo a 

inserção do art. 216-A na lei de registros imobiliários, o qual enuncia que sem prejuízo da via 

jurisdicional, sendo admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião que será 

processado perante o cartório de registro de imóveis da comarca onde se encontra o imóvel. 

Segue em anexo cópia do caput do artigo que é alvo deste estudo e seus incisos: 

 

“Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de 

reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório 
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do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a 

requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: 

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 registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes;   

III - Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 

domicílio do requerente;    

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 e das taxas 

que incidirem sobre o imóvel. “ 

 

Como se percebe da leitura do aludido texto legal a usucapião extrajudicial 

necessita que os proprietários de direitos constante na matrícula do imóvel objeto de ato 

prestem consentimento concomitantemente com os proprietários de direitos constantes nas 

matriculas de imóveis confinantes para que desta forma seja elegida esta via. 

Tal consentimento se dá através de assinatura no memorial descritivo. 

De forma alternativa há a possibilidade de reconhecimento da usucapião em 

procedimento diferente, uma vez que só exige o consentimento dos proprietários de direitos 

averbados na matrícula dos imóveis confinantes, de forma que anuam com os limites do 

direito ali exposto, reconhecendo que de fato o imóvel se submete aos termos da usucapião 

elegida, bem como reconhecem a área do que será usucapido de pleno direito e que 

concordam com o que foi demonstrado por ocasião da planta e do memorial descritivo. 

O procedimento se propõe e a declarar confirmando a propriedade em razão da 

posse ad usucapionem nos requisitos da modalidade de usucapião elegida. Caso não constem 

as assinaturas mencionadas no texto legal deverão os interessados pertinentes serem 

notificados pelo órgão registral para que manifestem o seu consentimento expresso em 15 

dias, interpretando-se o silêncio como discordância. 

A necessidade de assinatura da planta pelo proprietário de direitos constantes na 

matrícula do objeto alvo de usucapião gera uma situação jurídica peculiar no campo até então 

conhecido de amplitude da usucapião, pois cria um formato autêntico para esta modalidade, 

este requisito é tendente a alterar a natureza do instituto, uma vez que a usucapião era 

entendida como modalidade originária de aquisição da propriedade, de modo que não seria ela 
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precedida por um ato de transmissão inter-vivos, não havendo nenhum ato obrigacional entre 

as partes. A partir da exigência de consentimento do usucapido, atribui-se a esta modalidade 

requisito nunca antes observado na natureza da usucapião, parecendo-se mais acertado que o 

ato daí decorrente seja reconhecido como negócio jurídico sui generis.  

A anuência do proprietário de diretos constantes na matrícula do imóvel ao 

mesmo tempo que consolida o ato através do convalescimento, afastando plenamente a 

discussão futura de questões atreladas ao procedimento, no campo teórico gera uma grande 

distinção em relação ao já consolidado conhecimento sobre a usucapião, alterando sua 

natureza, uma vez que ela se perfazia pela prescrição aquisitiva que se dava em razão do 

decurso do tempo em área de terra sob posse mansa e duradoura munida de animus domini. 

Nesta modalidade tal requisito basilar se transmuta e fica em segundo plano, tomando 

especial relevo o aceite do usucapido em seu detrimento. 

Já em situação diversa, prevista pela alteração dada ao instituto pela lei 13.465 de 

2017, há a possibilidade de alternativamente ao modo inicialmente concebido, que exigia o 

aceite dos proprietário de direitos constantes na matricula do imóvel objeto do procedimento e 

dos proprietários de direitos constantes na matrícula dos imóveis limítrofes, haver a 

declaração do direito de usucapião somente com base no reconhecimento do direito e de seu 

limite no espaço pela concordância dos proprietários de direitos constantes na matrícula dos 

imóveis limítrofes , tal concordância se daria por meio de  aposição da sua assinatura no 

memorial descritivo, consistindo em um aceite, de modo que alteraria o requisito anterior de 

aposição do aceite dos proprietários de direitos constantes na matricula dos imóveis 

confiantes e concomitantemente com o aceite dos proprietários de direitos constantes na 

matrícula do imóvel objeto de usucapião. 

Novamente há a desnaturação do instituto secular da usucapião, uma vez que não 

se perfaz somente pelo decurso de tempo acompanhado da posse mansa e pacífica munida de 

animus domini, há aqui a necessidade do aceite dos proprietários de direitos constantes na 

matrícula dos imóveis dominantes, assumindo assim especial relevo o aceite dos proprietários 

de direitos nas matrículas dos imóveis confinantes, mas diferentemente do que ocorre na outra 

hipótese abordada não se tem ato negocial ou anuência do proprietário do imóvel usucapido, 

de modo que preserva-se caráter mais próximo da prescrição aquisitiva mantendo quase a 

integralidade do instituto, nos em casos em que não sejam discutidos os limites do que viria a 

ser usucapido o aceite dos confiantes teria mero caráter de formalização para que fosse gerada 

segurança em torno do ato. 
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3.3 – Formação histórica do instituto no Brasil. 

 

 

A usucapião extrajudicial é espécie diferenciada da habitualmente tida por 

nomeação do instituto, partindo de uma tendência a extrajudicialização no brasil a sua 

formação remonta a alguns antecedentes no direito brasileiro, a usucapião tabular e a 

conversão da posse legitimada no âmbito das legislações do programa minha casa minha vida. 

A lei 10.931 de 2004 acrescentou parágrafos ao artigo 214 da lei de registros 

públicos, acentuando a possibilidade de convalidação dos registros nulos de pleno direito 

quando o adquirente tenha implementados os requisitos para usucapião a data de inicio da 

posse e a data de verificação da nulidade, como enuncia o parágrafo 5º do artigo 214 quando 

estabelece que a nulidade não atingiria o terceiro de boa-fé que tivesse preenchido as 

condições de usucapião imóvel, tratando-se de atípico mecanismo de convalidação de negócio 

jurídico nulo de pleno direito. 

A partir da lei 11.977 de 2009 há o reconhecimento da usucapião extrajudicial 

através da legitimação da posse e conversão da mesma em propriedade, instituto definido pelo 

inciso IV do art. 47  ;   da supracitada lei como “ato do poder público destinado a conferir 

título de reconhecimento de posse de imóvel, objeto de demarcação urbanística, com a 

identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse” e posteriormente no art. 60 ao 

enunciar sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do 

título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de sua averbação, poderá requerer ao 

oficial de registro de imóveis a conversão desse título em propriedade, tendo em vista sua 

aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição Federal”. 

       Advinda em 2015 com o CPC daquele ano a usucapião sofreu alterações em 11 de 

julho de 2017 com a lei 13.465 que alterou pontualmente o instituto, prevendo alterações 

substanciais na sua aplicação conforme examinado no item 3.2 deste trabalho. 

 

3.4 – Pressupostos da usucapião extrajudicial. 

 

 

Para que seja elegível a usucapião extrajudicial como provimento há de se ter 

conhecimento de que não há restrição de área elegível como em outras modalidades, os 
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pressupostos característicos desta modalidade estão elencados nos incisos do artigo 216-A da 

lei de registros públicos, são eles pressupostos diferentes dos que orientam outras 

modalidades de usucapião. 

Ocorre que pressupostos desta modalidade aparentam tendência ao distanciamento 

da prescrição aquisitiva que se da em decorrência do tempo de posse, é entendimento mais 

adequado o de suas duas possibilidades, as quais já foram abordadas anteriormente., como se 

depreende de requisitos de consentimento  dos proprietários de direitos inscritos na matrícula 

do imóvel e dos proprietários de direitos inscritos nas matrículas de imóveis confiantes 

através de assinatura no memorial descritivo que instrui o procedimento, bem como o 

reconhecimento dos proprietários de direitos inscritos nas matrículas de imóveis confinantes 

aplicado de mesmo modo, através de assinatura no memorial descritivo que instrui a ata 

notarial.  

É necessária a comprovação de tempo de posse mansa e pacífica munida de 

animus domini em sede da ata notarial, conforme a circunstância da modalidade de usucapião 

elegida, a planta e o memorial descritivo, com prova de anotação de responsabilidade técnica 

assinados pelo profissional, pelos proprietários de direitos constantes na matrícula do imóvel 

e pelos proprietários de direitos constantes na matrícula dos imóveis confinantes em primeiro 

caso ou a planta e o memorial descritivo, com prova de anotação de responsabilidade técnica 

assinados pelo profissional, e pelos proprietários de direitos constantes na matrícula dos 

imóveis confiantes em segundo caso, assim como certidões negativas dos distribuidores da 

comarca da situação da coisa e do domicilio do requerente. 

É necessário o acompanhamento do advogado neste ato para que ocorra a ideal 

orientação e análise para eleger a modalidade de usucapião ser adotada tendo em vista os fatos 

apresentados. 

 

3.5 – Procedimento. 

 

 

O procedimento da usucapião é inovador, pois consiste em primeira modalidade 

de usucapião ampla em esfera notarial. 

O inicio do procedimento é com a ata notarial lavrada por tabelião do cartório de 

registro de imóveis que esteja sediado na circunscrição da situação do imóvel, consistindo em 

instrumento que tem por finalidade fazer a prova documental de atos e fatos que sejam 
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passíveis de percepção e notação, nela devem constar o tempo de posse do requerente e toda a 

cadeia possessória que configure o direito à propriedade por usucapião em caso de acessio 

possessionis , bem como há a necessidade de a mesma estar informada com a planta e o 

memorial descritivo. Em seguida o notário solicitará a matricula do imóvel objeto da 

usucapião para averiguação da propriedade, caso o imóvel não possua matricula própria o 

usucapiente deverá solicitar ao Registro de imóveis certidão para fins de usucapião 

Além das informações relativas ao imóvel é necessário que o usucapiente instrua a 

ata notarial com comprovantes de quem são os proprietários ou titulares de direitos reais dos 

imóveis lindeiros, o mesmo será feito a partir das certidões de ônus reais. 

As certidões expedidas pelos distribuidores da comarca onde se situa o imóvel e 

do domicilio do requerente e do proprietário, tais certidões devem acusar a inexistência de 

ações tramitando em referência ao imóvel e também devem informar a ata notarial, assim 

como o justo título e os comprovantes que evidenciam o tempo de posse. 

Em seguida será feita a autuação do pedido e será lavrado o termo de autuação 

indicando a qualidade de tudo que foi apresentado, é de se recomendar a averbação junto a 

matricula do imóvel a notícia sobre o feito e o procedimento segue seu curso sob a orientação 

do oficial de Registro de Imóveis.  

Em seguida será feita a notificação dos titulares de direitos para consentimento 

expresso no prazo de 15 dias, entendendo-se a inércia como oposição, vislumbra-se papel 

conciliatório por parte do ofício, como seria intencional a fim de que fosse realizada 

conciliação em relação ao objeto da usucapião. 

Segue o procedimento com a notificação das fazendas públicas para que se 

manifestem, no entanto não se submete à discordância o silêncio neste caso e posteriormente a 

publicação de edital para que terceiros interessados tenham ciência, para que aí então se 

prossiga a diligências em caso de dúvidas em relação a situação do imóvel. 

Em caso de sucesso do procedimento há o registro da usucapião, no entanto não 

há a obrigação de abertura de matrícula, que poderá ou não ser aberta dependendo dos termos 

acertados entre cartório e usucapiente. 

Em situação diversa poderá ocorrer a rejeição do pedido que será 

instrumentalizada em nota explicativa de exigências contendo motivos que impossibilitam e 

seu lastro legal. 
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Em caso de impugnação do procedimento por quem quer que seja , os autos serão 

remetidos para o juízo competente da comarca de situação do imóvel cabendo ao requerente 

adequar o pedido a fim de instrui uma petição inicial . 

 

 

CONCLUSÃO. 

 

 

De acordo com o cenário atual a usucapião é uma promessa que se baseia no 

avanço do sistema normativo brasileiro em face de um sistema judicial superlotado de 

demandas que acabam por gerar uma pane nos provimentos e impactando drasticamente a 

duração razoável do processo, que é um dos princípios da processualística brasileira. 

No entanto como todo instituto novo muito ainda haverá de ser adaptado tanto em 

termos legais quanto em termos procedimentais, é certo que saídas como esta são capazes de 

oferecer provimentos mais céleres a determinadas questões, mas há de se manter a clara a 

relevância a que este procedimento faça jus as garantias processuais da ordem jurídica a qual 

ele tem sua origem.  

Trata-se de instituto que possui características que divergem um pouco da noção 

tradicional de usucapião, é possível e necessária uma análise doutrinária e jurisprudência mais 

afeita a fim de que se consiga compreender os negócios jurídicos que derivam dela, tais 

negócios jurídicos tem a possibilidade de serem considerados negócio jurídico atípico, e 

assim se fará metodologia melhor para a sua aplicação e de fato conforma-los com a escola 

doutrinária nacional, pois trata-se de noção em muito vantajosa para a solução de um grupo 

amplo de demandas que muitas vezes se submeteriam a soluções muito mais complexas e 

vagarosas em seus procedimentos. 

Clara é a necessidade de que se prepare melhor a sociedade para a compreensão 

do instituto, também carecem de melhores subsídios as instituições notariais a fim de que 

possuam a capacidade para prestar efetivamente a tarefa que se encontram incumbidas a fazer, 

pois até o momento, por insuficiência de solidez procedimental raramente os órgãos notariais 

procedem com o provimento de usucapiões extrajudiciais. 

Uma vez que se considera o sistema jurídico como dinâmico em relação as 

necessidades econômicas, políticas e sociais são necessários avanços normativos dentre tantas 

matérias, desta também, sendo vital para o ordenamento jurídico o acompanhamento das 
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demandas da sociedade e dos procedimentos a fim de se construir uma ordem normativa que 

melhor se encaixa ao nosso Estado. 
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