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RESUMO 

 

O objetivo da presente dissertação é efetuar o mapeamento e a análise das práticas de gestão 

administrativa e jurídicas utilizadas para a qualificação registral e processamento da 

usucapião extrajudicial em cartórios de registro de imóveis dos Estados de Minas Gerais e de 

São Paulo. Para tanto, foi realizada pesquisa empírica, na qual foram identificados os 

principais problemas, riscos e práticas adotadas pelos oficiais, com a apresentação dos dados 

no capítulo 2, seguida da análise de cada prática administrativa identificada sob o enfoque da 

eficácia e eficiência (boa prática) e do risco. Por sua vez, no capítulo 3, as práticas jurídicas 

foram analisadas à luz da legislação de regência, doutrina e jurisprudência, a partir da seleção 

de pontos que geram dúvidas na usucapião extrajudicial. Na medida em que foi feita a análise, 

foram apresentadas recomendações de conduta, conforme o caso, e, no capítulo 4, a partir dos 

resultados obtidos com potencial de generalização, foram propostas boas práticas a serem 

adotadas pelos oficiais quanto ao tema e de alteração legislativa para o aperfeiçoamento da 

usucapião extrajudicial. 

 

Palavras-chave: direito. qualificação registral. usucapião extrajudicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to map and analyze the administrative and legal 

management practices used for the registration qualification and processing of extrajudicial 

usucapião in real estate registry offices in the states of Minas Gerais and São Paulo. For this 

purpose, an empirical research was carried out, in which the main problems, risks and 

practices adopted by the officers were identified, with the presentation of the data in chapter 

2, followed by the analysis of each administrative practice identified under the focus of 

effectiveness and efficiency (good practice) and risk. In turn, in Chapter 3, legal practices 

were analyzed in the light of the legislation governing, doctrine and jurisprudence, based on 

the selection of points that generate doubts in the extrajudicial adverse possession. As the 

analysis was carried out, recommendations for conduct were presented, as appropriate, and in 

chapter 4, based on the results obtained with the potential for generalization, good practices 

were proposed to be adopted by the officers on the subject and to change to improve 

extrajudicial adverse possession. 

 

Keywords: law. registration qualification. extrajudicial adverse possession. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta dissertação é efetuar o mapeamento e a análise das práticas utilizadas 

para a qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial1 em cartórios de 

registro de imóveis dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo2, e, ao final, apresentar 

propostas de boas práticas sobre o tema3.  

Com efeito, a usucapião é o instrumento jurídico tradicional de aquisição da propriedade 

pela posse e, historicamente, seu reconhecimento somente ocorreu exclusivamente por meio de 

ação judicial4. 

Contudo, a Lei n.º 13.105, de 16/03/2015, além de instituir o novo Código de Processo 

Civil (CPC), inseriu o artigo 216-A na Lei n.º 6.015, de 31/12/1973, que alterou o regime de 

reconhecimento da prescrição aquisitiva e permitiu seu processamento de forma extrajudicial 

perante o cartório do registo de imóveis5. Posteriormente, a matéria foi regulamentada pelo 

 
1 Nesse trabalho, a usucapião processada perante o cartório de registro de imóveis será referida como extrajudicial 

ou administrativa, expressões consideradas sinônimas pela doutrina e jurisprudência. 
2 A limitação do escopo do trabalho à análise da qualificação registral de usucapião administrativo em cartórios 

de registro de imóveis dos Estados de Minas Gerais e São Paulo foi feita para viabilizar a realização do estudo e 

está justificada no subitem 2.2. 
3 Não é objeto desta dissertação realizar o mapeamento, análise e definição de standards para apreciação do mérito 

da usucapião extrajudicial, mas apenas da qualificação registral e de seu processamento. 
4 Especialmente devido ao grande volume de novas ações submetidas ao Poder Judiciário, nas últimas décadas, 

além de que, era obrigatória para a usucapião mover o Judiciário, o interessado ainda estava submetido à 

morosidade da prestação jurisdicional. Após a criação da usucapião extrajudicial, há opção sobre qual tipo de 

processamento adotar, conforme os interesses do requerente e a situação do caso.  
5 Logo após a entrada em vigor da Lei n.º 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que possibilitou a realização de alguns 

casos de inventário e partilha, da separação e do divórcio perante o Tabelionato de Notas, João Pedro Lamana 

Paiva (2009?), no artigo “Novas Perspectivas de Atos Notariais: Usucapião Extrajudicial e sua viabilidade no 

ordenamento jurídico brasileiro”, apresentou proposta de Projeto de Lei, no qual o processamento da usucapião 

extrajudicial seria feito perante o Tabelionato de Notas, mediante a lavratura de escritura pública de declaração de 

domínio sobre o imóvel por usucapião. Nessa situação, o Cartório de Registro de Imóveis seria responsável apenas 

pelo registro do título, de acordo com sua atuação histórica, e não por sua constituição, como ocorre atualmente, 

nos termos do artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973. Contudo, apesar de haver maior consonância da constituição 

extrajudicial do título declaratório de usucapião com as atribuições do Tabelionato de Notas e do que com as do 

Cartório de Registro de Imóveis, essa proposta não vingou.  

No mesmo ano, foi editada a Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, que, em trecho revogado pela Medida Provisória 

n.º 759, de 22 de dezembro de 2016, convertida na Lei n.º 13.465, de 11 de julho de 2017, passou a prever, com 

cognição menos ampla e aplicação restrita à regularização fundiária de interesse social, o procedimento de 

conversão da legitimação de posse em propriedade, pelo registro da usucapião, feito perante o Cartório de Registro 

de Imóveis (Cf. BRANDELLI, 2016, pp. 110-120).Veja-se: 

Art. 60. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de legitimação 

de posse, após 5 (cinco) anos de seu registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse 

título em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da 

Constituição Federal. (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1o Para requerer a conversão prevista no caput, o adquirente deverá apresentar: (Revogado pela Medida 

Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

I – certidões do cartório distribuidor demonstrando a inexistência de ações em andamento que versem sobre a 

posse ou a propriedade do imóvel; (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 

13.465, de 2017) 
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Provimento n.º 65, de 14/12/2017, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e por Códigos de 

Normas Extrajudiciais de alguns Estados6. 

Na usucapião extrajudicial, além da atuação do oficial registrador imobiliário como 

condutor e responsável pelo (não) reconhecimento do pedido, é obrigatória a participação das 

seguintes partes: o requerente, na qualidade de titular do direito real a ser usucapido; o 

advogado, na representação deste; o tabelião de notas do município em que estiver localizado 

o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele, a quem cabe a lavratura da ata notarial; titulares 

de direitos reais referentes ao imóvel usucapiendo e dos confrontantes deste, pela concessão de 

anuência prévia ou notificação no procedimento; entes públicos, para ciência e impugnação do 

usucapião, se for o caso; e membros do Ministério Público7 e do Poder Judiciário, em caso de 

impugnação ou suscitação de dúvida. 

Nesse contexto, hoje, o usucapiente pode ingressar com ação judicial para o 

reconhecimento de qualquer tipo usucapião8 ou pode optar pelo seu reconhecimento por 

 
I - certidões do cartório distribuidor demonstrando a inexistência de ações em andamento que caracterizem 

oposição à posse do imóvel objeto de legitimação de posse; (Redação dada pela Medida Provisória nº 514, de 

2010) (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II – declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural; (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 

2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III – declaração de que o imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua família; e (Revogado pela Medida 

Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

IV – declaração de que não teve reconhecido anteriormente o direito à usucapião de imóveis em áreas urbanas. 

(Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o As certidões previstas no inciso I do § 1o serão relativas ao imóvel objeto de legitimação de posse e serão 

fornecidas pelo poder público. (Redação dada pela Medida Provisória nº 514, de 2010) (Revogado pela Medida 

Provisória nº 759, de 2016) (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 3o No caso de área urbana de mais de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), o prazo para requerimento 

da conversão do título de legitimação de posse em propriedade será o estabelecido na legislação pertinente sobre 

usucapião. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016) (Revogado 

pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Nessa linha, o artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973 manteve o processamento extrajudicial da usucapião perante o 

Cartório de Registro de Imóveis, com a participação do Tabelionato de Notas pela lavratura da Ata Notarial para 

fins de Usucapião, que é de teor meramente probatório, mas não declaratório de aquisição de propriedade. 
6 Atualmente, inclusive, o Provimento Conjunto n.º 93/2020 (novo CNEMG) e as Normas de Serviços 

Extrajudiciais da CGJSP (NSCGJSP) previram a usucapião plúrima, na qual ocorre o processamento conjunto de 

vários pedidos de usucapião extrajudicial relativos a ocupantes do mesmo núcleo urbano, conforme especificidades 

previstas em cada Estado. 
7 Note-se que não há previsão legal da atuação do Ministério Público no processamento da usucapião extrajudicial, 

a qual está adstrita às hipóteses do artigo 178 do CPC ou nos casos de previsão legal expressa. Veja-se: 

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem 

jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 

I - interesse público ou social; 

II - interesse de incapaz; 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério 

Público. 
8 Com o advento da usucapião extrajudicial, houve casos de sentenças, inclusive, com confirmação por Tribunais 

de Justiça de alguns Estados, que extinguiram processos de ações de usucapião, por ausência de interesse de agir, 

devido ao fato de que artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973 admitiu o pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, a ser processado diretamente perante o Cartório Imobiliário da Comarca em que estiver situado o imóvel 
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processamento administrativo perante o cartório do registo de imóveis competente, desde que 

atendidos os requisitos legais. 

Em caso de processamento extrajudicial, assim como todos os demais títulos 

apresentados para registro, o requerimento para fins de reconhecimento da usucapião 

extrajudicial, juntamente com os documentos que o instruem, também são submetidos à 

qualificação registral feita pelo registrador ou preposto. 

A qualificação registral, que é uma decorrência do princípio da legalidade, consiste na 

análise jurídica exaustiva do título em cotejo com os requisitos legais e documentais exigidos 

para sua elaboração e para o registro imobiliário9. Se houver pendências ou irregularidades, 

cabe ao oficial elaborar nota de exigências que contenha, de uma só vez, a indicação integral 

dos requisitos e/ou documentos faltantes para o registro ou a negação de acesso ao registro de 

imóveis, expostas de forma clara e sucinta, com indicação das razões de fato e de direito que as 

fundamentam10.  

Na usucapião extrajudicial, de forma diversa dos demais títulos aquisitivos apresentados 

a registro, o requerimento apresentado pelo advogado, instruído com os documentos exigidos 

por lei, por si só, não é apto a viabilizar a aquisição do imóvel. Para isso, é necessário que seja 

feito todo o processamento e que, ao final, o oficial profira uma nota fundamentada de 

(in)deferimento da usucapião extrajudicial, conforme seu livre convencimento11. 

 
usucapiendo. Contudo, esse posicionamento não preponderou, conforme acórdão recente do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO NA VIA EXTRAJUDICIAL. 

DESCABIMENTO. EXEGESE DO ART. 216-A DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RESSALVA 

EXPRESSA DA VIA JURISDICIONAL. 1. Controvérsia acerca da exigência de prévio pedido de usucapião na 

via extrajudicial para se evidenciar interesse processual no ajuizamento de ação com o mesmo objeto. 

2. Nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/1973: "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 [...]". 

3. Existência de interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião, independentemente de prévio 

pedido na via extrajudicial. 

4. Exegese do art. 216-A da Lei 6.015/1973, em âmbito doutrinário. 

5. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga a ação de usucapião. 

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

(REsp 1824133/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/02/2020, DJe 14/02/2020)  
9 Nesse sentido, dispõe o novo CNEMG (correspondência no antigo CNEMG: artigos 765 e 766): 

Art. 863. A fase de qualificação, que se realiza entre a protocolização do título e seu respectivo registro, 

compreende o exame de caracteres extrínsecos do documento e a observância da legislação e dos princípios 

registrais.  

Art. 864. Incumbe ao oficial de registro impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos exigidos pela 

legislação, quer sejam consubstanciados em instrumento público ou particular, quer em títulos judiciais. 
10 REFERENCIAR NOTA QUE EXPLICA MAIS DE UMA NOTA. 
11 Artigo 216-A, §§ 5º, 6º, 8º e 15 da Lei n.º 6.015/1973 e artigos 13, § 4º, 17, caput e §§ 1º e 2º, e 22 do Provimento 

n.º 65/CNJ/2017. 
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Dessa forma, a usucapião administrativa expande o âmbito de atuação do oficial e o 

conceito tradicional de qualificação registral apresentado acima, ao abarcar: a análise dos 

documentos apresentados pelo requerente; a notificação dos titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou 

ocupantes a qualquer título; a intimação dos entes públicos; a publicação de edital para terceiros 

eventualmente interessados; a possibilidade de o oficial solicitar provas complementares ou 

realizar diligências ou justificação administrativa, com cognição probatória ampla; se não 

houver impugnação, a análise de mérito acerca do atendimento ou não dos requisitos da 

usucapião no caso concreto, por meio de nota fundamentada; e, se deferido o pedido, o registro 

da usucapião. 

Portanto, devido ao fato de o título registrável na usucapião administrativa ser formado 

pelo processamento do pedido dentro do cartório de registro de imóveis, com ampla cognição 

probatória feita pelo Oficial ou preposto (ou seja, não chegar pronto, como nos demais casos), 

este é o pedido de maior complexidade do registro de imóveis e supera procedimentos como o 

registro de loteamento, retificação administrativa de área para inserção de medidas perimetrais 

ou georreferenciamento de imóvel rural12.  

O potencial inovador deste trabalho está na possibilidade de realização de pesquisa de 

campo, ainda não feita no Brasil13, acerca de como é efetivada, na prática cartorária, a 

qualificação registral em usucapião extrajudicial, a partir da análise concreta dos procedimentos 

e desafios enfrentados por Serventias de Registro Imobiliário de referência nacional, dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo14.  

A partir do estudo crítico e refletido da legislação e dos problemas identificados na 

pesquisa de campo, serão formuladas recomendações de condutas para a escolha das práticas 

jurídicas a serem adotadas. Desse modo, busca-se contribuir para a maior padronização dos 

procedimentos de usucapião extrajudicial, com o apontamento de condutas a serem adotadas 

 
12 Esta questão será elucidada no subitem 2.4. 
13 Desde a criação do processamento extrajudicial da usucapião, houve um esforço das entidades de classe de 

registradores e tabelião no sentido de orientar sobre como aplicar esse novo instituto, a exemplo das seguintes 

publicações: “Usucapião extrajudicial sugestões para qualificação no Registro de Imóveis” (ASSOCIAÇÃO DE 

REGISTRADORES DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO; UNIVERSIDADE DO REGISTRO DE IMÓVEIS, 2016); 

e “Manual de orientação – usucapião extrajudicial – 2018” (COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SEÇÃO DO 

RIO GRANDE DO SUL, 2018). Contudo, ainda não foi publicada uma pesquisa empírica sobre como isso é feito 

na prática das serventias registrais imobiliárias. Esses materiais contemplam, em geral, um compilado da legislação 

aplicável, mas já demonstram a preocupação das entidades de classe quanto à uniformidade e complexidade da 

obtenção dos documentos e da complexidade da usucapião extrajudicial. 
14 Este trabalho não se propõe a fazer uma análise doutrinária completa do tema e que o estudo teórico será 

realizado apenas quanto aos pontos que geram problemas para a aplicação prática do instituto pelos oficiais de 

registro imobiliário. 
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que minimizam os riscos das partes e viabilizam o processamento da usucapião extrajudicial, 

com economia de retrabalhos para todos os participantes. 

Diante da importância da realização da qualificação registral e do processamento da 

usucapião administrativa em consonância com a lei, o que é requisito para a validade do ato e 

reduz o risco de responsabilização do oficial, são objetivos específicos desse trabalho:  

✓ mapear os principais problemas e riscos enfrentados pelos oficiais de registro 

imobiliário na qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial; 

✓ mapear e analisar as práticas de gestão administrativa referentes ao processamento e a 

qualificação registral de usucapião extrajudicial nas serventias pesquisadas, com a 

formulação de recomendações de conduta ao oficial de registro, quando for o caso; 

✓ mapear e analisar os principais problemas e as práticas de comunicação institucional 

com os tabeliães, advogados e interessados adotadas pelos oficiais na usucapião 

extrajudicial, com a formulação de recomendações de conduta ao registrador, quando 

for o caso; 

✓ identificar e analisar as práticas jurídicas adotadas pelos oficiais de registro acerca 

destes, à luz da legislação de regência, doutrina e jurisprudência, a partir da seleção de 

pontos que geram dúvidas na usucapião extrajudicial, com a formulação de 

recomendações de conduta ao oficial, quando for o caso; 

✓ propor, a partir dos resultados obtidos com potencial de generalização: a) boas práticas 

de gestão administrativa referentes à execução da qualificação registral e processamento 

da usucapião extrajudicial, à comunicação institucional com as partes nele envolvidas; 

e b) boas práticas jurídicas a serem adotadas para a qualificação registral e 

processamento da usucapião extrajudicial; 

✓ apresentar proposições de aperfeiçoamento legislativo quanto à usucapião extrajudicial. 

Esta pesquisa adota a metodologia do trabalho exploratório sobre práticas jurídicas, por 

meio do qual o pesquisador cumpre quatro etapas básicas da pesquisa profissional, a saber: 

apreensão da realidade e sua contextualização fática; reflexão sobre as práticas jurídicas 

identificadas, com o levantamento, por exemplo, das questões controversas e dos 

entendimentos relevantes; análise e avaliação crítica das práticas descritas e qualificadas 

juridicamente, com indicação dos riscos e práticas de mitigação destes; e proposição de ações 

(como agir e com que cautelas) aos profissionais envolvidos e formulação de propostas de lege 

lata e/ou lege ferenda sobre o tema  (ENGLER, 2016).  

Ademais, por envolver também a análise de práticas de gestão administrativa adotadas 

pelo oficial na qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial, esta 
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dissertação possui caráter multidisciplinar15. Por esse motivo, em seu referencial teórico, 

adotam-se  tanto conceitos jurídicos do direito registral imobiliário quanto diretrizes de gestão 

administrativa contidas na norma nacional ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), que trata da gestão empresarial em serventias notarias e de 

registro, e nas normas internacionais NBR ISO 9000:2000 (Idem, 2000) e NBR ISO 9001 

(Idem, 2015), que versam sobre gestão de qualidade, e da NBR ISO 31000 (Idem, 2018), que 

dispõe sobre a gestão de riscos16. 

Para a elaboração desta dissertação, foram utilizadas as seguintes técnicas: 

✓ pesquisa documental, por meio da análise de fontes formais do direito, tais como a 

legislação, a jurisprudência, decisões ou orientações de Corregedorias Gerais de Justiça 

dos Estados de Minas Gerais (CGJMG) e São Paulo (CGJSP), do CNJ e de Tribunais 

Superiores17; e pela análise de documentos sobre o tema, elaborados por entidades de 

classe registrais, tais como o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), a 

Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Colégio Registral 

Imobiliário de Minas Gerais (CORI-MG), ou apresentados pelos oficiais nos sites das 

serventias; 

 
15 Este trabalho envolve aspectos de gestão administrativa e de direito registral imobiliário, o que decorre da própria 

natureza jurídica do serviço de registo imobiliário, que se trata de uma delegação de serviço público a aprovado 

em concurso. Cabe ao titular exercer tanto a gestão administrativa e financeira da serventia, quanto definir quais 

as práticas jurídicas a serem adotadas para a prestação do serviço. Contudo, deve-se ter em vista que seu objeto 

principal é a análise de práticas jurídicas e que o mapeamento e análise de práticas de gestão administrativa é feito 

para permitir a adoção de boas práticas que gerem eficácia e eficiência na aplicação das práticas jurídicas definidas, 

com redução do risco jurídico do registrador. Portanto, os conceitos de gestão administrativa utilizados serão os 

apresentados nas normas mencionadas normas, sem discutir se há ou não teorias ou outros métodos de gestão que 

sejam mais adequados. 
16 Neste trabalho, para a análise de práticas de gestão administrativa, parte-se do pressuposto de que o sistema de 

gestão administrativa adequado para serventias extrajudiciais é aquele definido na norma ABNT NBR 15906 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), o qual, para sua adequada implementação, 

pode ser complementado por conceitos das normas NBR ISO 9000, NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 31000 (Idem, 

2000, 2015, 2018), dentre outras. 
17 A pesquisa jurisprudencial foi feita de forma sistemática, conforme os seguintes passos: a) definição dos termos 

de busca (geralmente, precedentes específicos para a usucapião extrajudicial; contudo, especialmente no item 3, 

foram pesquisados acórdãos relativos à usucapião judicial); b) se encontrados resultados pertinentes a partir dos 

termos escolhidos, análise do inteiro teor de todos os resultados ou, se quantidade superior a 100 acórdãos, dos 

relativos a, pelo menos, os últimos dois anos, com a seleção de todos dos que abordaram o tema de estudo 

(independentemente da posição favorável ou contrária) e exclusão dos não pertinentes ao assunto; c) menção a 

todos os posicionamentos encontrados, com referência à frequência de adoção (prática usual ou não usual), quando 

necessário. No Estado de São Paulo, no qual o Conselho Superior de Magistratura (CSM) é o órgão competente 

para julgar recursos de apelação em suscitação de dúvida, foram analisados todos os precedentes deste Conselho 

relacionados com o termo “usucapião extrajudicial”, que totalizaram 17 casos.  No TJMG, foi feita pesquisa com 

os termos “usucapião extrajudicial” e “dúvida”, com a análise de todos os resultados obtidos (em Minas Gerais, 

diversamente de São Paulo, a competência para julgar o recurso de apelação em suscitação de dúvida é das 

Câmaras Cíveis). Nesse estudo, verificou-se a importância de um estudo sobre quais precedentes de usucapião 

judicial são aplicáveis à extrajudicial, especialmente, quanto ao mérito. Contudo, essa análise, por sua extensão, 

foge do escopo deste trabalho, motivo pelo qual não foi realizada. 
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✓ pesquisa bibliográfica, pela qual foi feito o levantamento das produções jurídicas 

publicadas sob a forma de livros e artigos científicos sobre o tema; 

✓ pesquisa empírica, por meio da aplicação de formulários eletrônicos e da realização de 

entrevistas semiestruturadas com oficiais de registro de cartórios de registro de imóveis 

dos Estados de Minas Gerais e São Paulo; 

✓ técnica de amostragem estratificada, pelo qual a amostra de pesquisa foi estabelecida a 

partir de variáveis pré-definidas aptas a permitir a identificação de boas práticas18; 

✓ pesquisa exploratória em sites dos cartórios, para a verificação das informações 

disponibilizadas para usuários sobre a usucapião extrajudicial; 

✓ utilização da experiência própria qualificada, na medida em que a autora é titular do 

Ofício do 1º Registro de Imóveis de Montes Claros-MG (1RIMC) desde janeiro/201319.  

As fontes de pesquisa utilizadas foram: legislação nacional, livros, artigos científicos e 

demais publicações jurídicas sobre o tema; sentenças e acórdãos de Tribunais de Justiça, 

especialmente, do TJMG e do TJSP, de Tribunais Superiores e do CNJ; orientações de entidades 

de classe sobre o assunto; sites dos cartórios da amostragem; outros tipos documentais que se 

mostrarem necessários; formulários de pesquisa preenchidos por oficiais ou prepostos por eles 

indicados; e entrevistas semiestruturadas realizadas com oficiais, para o mapeamento das 

práticas jurídicas adotadas para a qualificação registral e o processamento da usucapião 

extrajudicial. 

 
18 Por meio da amostragem estratificada, é possível “obter uma amostra significativa segundo várias variáveis pré-

identificadas” (HILL; HILL, 2008, p. 47). Sobre o processo de definição da amostra de pesquisa, ver o  subitem 

2.2. 
19 A experiência profissional da autora é qualificada para contribuir para este trabalho, na medida em que, desde 

14/01/2013, é a delegatária titular do 1RIMC, e já realizou a qualificação registral de 29 protocolos de usucapião 

registral, com a realização de 3 registros de usucapião extrajudicial (todos prenotados antes do advento do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017; devido à previsão de cobrança do processamento por este Provimento e devido às 

dificuldades de elaborar corretamente os documentos exigidos por lei, houve uma redução drástica da quantidade 

de pedidos apresentados, que totalizaram apenas 9 após 01/2018). Ademais, anteriormente, a autora atuou como 

Tabeliã e Registradora da Serventia de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e 

Tabelionato 2º de Notas de Paraíso do Tocantins-TO e, a despeito de ser uma experiência prévia à alteração 

legislativa que criou a usucapião extrajudicial, essa função contribuiu para a compreensão de como ocorre e como 

deve ser a atuação do Tabelião de Notas, que atua em regime de livre concorrência e tem papel jurídico-orientativo 

primordial. Portanto, a autora depara-se com questões relativas ao objeto da pesquisa no trabalho diário e, diante 

dos diversos casos, procura analisar de modo sistemático quais as principais exigências e as possibilidades de 

soluções em usucapião extrajudicial, o que será utilizado de ponto de partida para o presente trabalho, bem como 

para a apresentação de sugestões e estabelecimento de um modelo de qualificação registral que pode ser adequado 

para a prática registral geral. Essa experiência também será utilizada para a análise das práticas de gestão 

administrativa, realizada no item 2, na medida em que, quando a autora entrou em exercício no 1RIMC, em 

janeiro/2013, a serventia ainda não era informatizada e não havia um sistema de gestão formalizado, o qual foi 

implantado progressivamente. A partir do ano de 2015, o cartório participou do PQTA e, em seu primeiro ano, 

recebeu a premiação na categoria Ouro, a qual foi sucedida, nos anos de 2016, 2017 e 2019, pelo prêmio na 

categoria Diamante. Para saber mais sobre o PQTA, acessar https://www.anoreg.org.br/site/acoes-sociais/pqta/ ou 

http://anoreg.org.br/pqta2020/. Também, desde 2016, referida serventia é certificada pela Norma ANBT NBR 

15906, pela SAS Certificadora. 
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Para tanto, no item 2, buscou-se, após apresentar o contexto quantitativo da usucapião 

extrajudicial nos Estados pesquisados, realizar o mapeamento das práticas de gestão 

administrativa e das práticas jurídicas adotadas na qualificação registral  e processamento da 

usucapião em cartórios de registro de imóveis dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, por 

meio da realização de pesquisa por formulário eletrônico e de entrevistas semiestruturadas com 

registradores ou prepostos por estes indicados. Em seguida, foi feita a análise das práticas de 

gestão administrativa identificadas, com base em conceitos principais das normas ABNT NBR 

15906, NBR ISO 9000, NBR ISO 9001 e NBR ISO 31000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010, 2000, 2015, 2018) e na experiência qualificada da autora, com 

a formulação de recomendações de conduta, quando necessário. 

No item 3, efetuou-se a análise das práticas jurídicas adotadas na usucapião 

extrajudicial, de forma sistematizada, refletida e crítica, à luz da legislação de regência da 

usucapião extrajudicial, com enfrentamento das questões sensíveis e/ou controversas e dos 

entendimentos doutrinários, administrativos ou judiciais relevantes sobre o tema. Quanto a cada 

tema, após a análise jurídica, houve a formulação de recomendações de conduta. 

No item 4, foram propostas boas práticas para a realização da qualificação registral e 

processamento da usucapião administrativa e apresentadas ferramentas para otimizar esse 

procedimento na prática, de modo a mitigar riscos para o registrador e minimizar custos de 

erros e retrabalhos para o usuário dos serviços de registro. Ao final, foram feitas propostas de 

aperfeiçoamento de lege ferenda quanto à matéria. 

Esta dissertação serve para orientar, com segurança jurídica, clareza e praticidade, a 

atuação do oficial de registro de imóveis no processamento da usucapião extrajudicial. 

Outrossim, quanto à análise jurídica do item 3 e os subitens 2.7 e 4.2, aplica-se também à 

atuação do advogado, do requerente e do tabelião de notas. Por fim, de forma geral, pode 

auxiliar outros profissionais e membros do Ministério Público e Poder Judiciário que atuem na 

área de registros públicos. 
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2 MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO REGISTRAL EM 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO 

 

Nesse item, objetiva-se realizar o mapeamento da utilização e das formas de 

qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial nos Estados de Minas Gerais 

e São Paulo. 

 Para a compreensão do contexto atual do uso desse instituto, no subitem 2.1, é feito o 

mapeamento da utilização da usucapião extrajudicial nos Estados pesquisados, com a 

apresentação de dados quantitativos. 

No subitem 2.2, apresenta-se o universo de pesquisa e o modo como foi realizado o 

levantamento de dados. Na sequência, no 2.3.3, trata-se dos critérios de classificação adotados 

para realização da pesquisa e, no 2.3.4, do que é qualificação registral e como é aplicada na 

usucapião extrajudicial. 

Por fim, nos subitens 2.5 a 2.7, é feito o mapeamento e a análise dos dados sobre as 

práticas de qualificação registral em usucapião extrajudicial20 obtidos por meio de pesquisa 

empírica feita em Cartórios de Registro de Imóveis dos Estados de Minas Gerais e São Paulo. 

 

2.1 Mapeamento quantitativo da usucapião extrajudicial nos Estados de Minas Gerais e 

São Paulo 

 

Para se compreender de forma quantitativa a utilização da usucapião extrajudicial nos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo, foram solicitadas informações para o TJMG, TJSP21 e 

ARISP. 

O TJMG informou que não possui os dados sobre a quantidade de registros de usucapião 

extrajudicial já deferidos em Minas Gerais, contudo, apresentou as informações sobre a 

quantidade de processamentos, conforme apresentado abaixo22: 

 

 
20 Conforme apresentado na introdução, na usucapião extrajudicial, a qualificação registral é procedimento 

complexo, mais extenso que nos demais títulos e que engloba a análise formal do título e dos documentos, o 

atendimento dos requisitos legais de processamento, a análise de mérito, formalizada no ato fundamentado, e o ato 

registral de aquisição por usucapião. 
21 Apesar de terem sido solicitados dados à Dicoge do TJSP via e-mail, conforme orientação dada por telefone, até 

a conclusão da versão final deste trabalho, não foi recebida resposta. 
22 O pedido de informações foi processado sob SEI n.º 0033060-29.2020.8.13.0000 e deferido pela Decisão n.º 

3119, de 02/04/2020, pela Superintendente Adjunta dos Serviços Notariais e de Registro e Juíza Auxiliar da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dra. Aldina de Carvalho Soares. 
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                Fonte: Elaborado pela autora, com dados disponibilizados pelo TJMG. 

 

 

No período de abril/201823 a dezembro/2018, no Estado de Minas Gerais, houve o 

processamento de 565 pedidos de usucapião extrajudicial e, durante o ano de 2019, o total foi 

de 1127 processamentos. Apesar de não ser possível fazer uma comparação quanto ao 

percentual de aumento anual, observa-se que, de 2018 para 2019, houve a alteração da média 

de 62,77 para 93,91, com aumento da ordem média de 31 pedidos mensais de processamento. 

Quanto ao Estado de São Paulo, a ARISP esclareceu que a exigência de informar os 

dados estatísticos de usucapião extrajudicial veio a partir das atualizações das NSCGJSP em 

06/01/202024, de modo que somente há informações a partir de janeiro/2020, as quais são 

demonstradas a seguir. 

 

 
23 O item específico na tabela de emolumentos do Estado de Minas Gerais para a cobrança do processamento 

administrativo da usucapião perante o cartório de registro de imóveis foi incluído pela Lei Estadual n.º 22.796, de 

28/12/2017, e entrou em vigor em 29/03/2018, com a publicação da Tabela 2018/1, anexa à Portaria n.º 

5.361/CGJ/2018. 
24 Provimento n.º 22/CGJSP/2019, de 26/04/2019, publicado no DJE de 03, 07 e 09/05/2019, que altera a redação 

do item 423 e introduz os subitens 423.1 e 423.2 do Capítulo XX, Tomo II, das NSCGJSP, que dispõem sobre o 

encaminhamento à ARISP dos dados sobre operações imobiliárias no Estado de São Paulo. 
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Fonte: Elaborado pela autora, com dados disponibilizados pela ARISP. 

 

 

Das informações apresentadas pela ARISP, extrai-se que, nos meses de janeiro/2020 a 

junho/2020: 

a) houve, em média, 139 novas prenotações de pedidos de usucapião extrajudicial; 

b) houve uma queda de cerca de 58% na quantidade de novas prenotação no mês de abril, 

em comparação à média de novos pedidos nos meses de janeiro a março/2020, o que se 

justifica pela ocorrência da pandemia da COVID-19; 

c) a quantidade mensal de pedidos deferidos foi de, aproximadamente, 1,58 vezes maior 

que a quantidade de indeferimentos. 

Da análise dos dados, constata-se que a proporção de novos pedidos mensais de 

usucapião extrajudicial é de 1 pedido para cada 3,5 cartórios em Minas Gerais e 2,26 serventias 

no Estado de São Paulo25. 

Dos dados apresentados dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, por falta de 

informações acerca do quantitativo de processos judiciais de usucapião26, não é possível inferir 

 
25 Para o cálculo, em Minas Gerais, foi utilizada a média mensal de 01/2019 a 12/2019 e, no Estado de São Paulo, 

a média de 01/2020 e 06/2020. No período dos dados, havia 320 cartórios de registro de imóveis em Minas Gerais 

(atualmente, são 321, com a instalação da Comarca de Jaíba) e 316 serventias no Estado de São Paulo. Ademais, 

devido ao fato de que as informações são prestadas pelos oficiais à ARISP, é possível que haja meses em que não 

houve declaração de informações de todos os cartórios. 
26 Apesar de terem sido feitas pesquisas nos sites do CNJ (Justiça em Números), TJMG e TJSP, não foram 

encontradas informações sobre a quantidade de ações mensais de usucapião movidas judicialmente nos Estados 

de Minas Gerais e São Paulo, a fim de se comparar a quantidade de feitos judiciais e administrativos. 

Prenotações
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judicial
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jan/20 155 55 38 170 4 1

fev/20 200 92 46 193 26 27
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jun/20 123 50 47 101 2 0
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o quanto o processamento extrajudicial da usucapião é utilizado e/ou se houve aumento de seu 

uso em relação ao judicial desde sua criação27.  

 

2.2 Definição do universo e realização de pesquisa empírica 

 

O universo de pesquisa abrange apenas os cartórios de registro de imóveis dos Estados 

de Minas Gerais e São Paulo, escolha esta que se justifica pelos seguintes motivos: 

a) o Estado de São Paulo possui as NSCGJSP em vigor desde 1989, que servem de 

referência para os outros Estados, foi o pioneiro na realização frequente de concursos 

públicos para serventias extrajudiciais, conforme previsto no artigo 236 da Constituição 

Federal, de modo que detém, no geral, uma classe de registradores imobiliários técnico-

jurídicos, e possui Corregedoria-Geral de Justiça e Juízes Corregedores locais ativos, 

com muitas decisões em matérias registrais, atuando, inclusive, como fonte orientadora 

dos demais Estados; 

b) o Estado de Minas Gerais editou seu Código de Normas Extrajudiciais por meio do 

Provimento n.º 260/CGJ/2013 (antigo CNEMG), o qual foi recentemente substituído 

 
27 Apesar desta conclusão, para exemplificar a utilização prática do instituto, apresentam-se os seguintes dados 

(que foram coletados pelo Advogado Eduardo Vinícius Pereira Barbosa, OAB/MG 179.176, por meio de consulta 

completa pelo site https://pje.tjmg.jus.br/pje/ com login do advogado, que permite acesso aos autos) sobre a 

escolha pelo processamento judicial ou extrajudicial da usucapião na Comarca de Montes Claros (trata-se de 

comarca de entrância especial, que abrange os municípios de Montes Claros, Claro dos Poções, Glaucilândia, 

Itacambira, Juramento, Mirabela e Patis, com populações estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2019 de, respectivamente, 409.341, 7.551, 3.150, 5.385, 4.331, 13.042 e 5.972 habitantes): 

a) no período de 31/08/2020 (adoção do PJ-e na Comarca) até 31/12/2020, foram propostas 637 ações judiciais de 

usucapião; e b) desse total, 540 ainda estão em andamento e 97 já tiveram sentença de 1º grau, com resultados 

classificados do seguinte modo:66% foram extintas sem resolução de mérito (destaque para a extinção por 

indeferimento da inicial em 28% delas), com prazo médio de tramitação de 499,73; 2%, por homologação de 

acordo, com prazo médio de tramitação de  950,50 dias; 4% foram julgadas improcedentes, com prazo médio de 

tramitação de 579,75 dias; e 28% foram julgadas procedentes, com prazo médio de tramitação de 974,52 dias. 

Quanto à usucapião extrajudicial, o prazo de processamento da usucapião extrajudicial de um imóvel urbano, sem 

matrícula de origem aberta, com a notificação de três confrontantes, sem impugnação por nenhuma das partes 

interessadas, considerando-se os prazos máximos sugeridos no item 2.6.6 e a emissão de uma nota de exigências, 

atendida em até 15 dias pelo advogado, é de 200 dias.  

Se compararmos este prazo de processamento da usucapião extrajudicial com o prazo médio para a obtenção de 

uma sentença de 1º grau em usucapião na Comarca de Montes Claros, verifica-se que a usucapião extrajudicial 

possui um processamento 3,75 vezes mais rápido que o de uma ação judicial, o que aumenta para 4,87 vezes, se 

considerado o prazo de sentença de procedência. 

No 1RIMC, houve, até o momento, a realização de 28 prenotações referentes a 13 pedidos de usucapião 

extrajudicial. Desses, houve o processamento completo de apenas 3 pedidos de reconhecimento de usucapião 

administrativa, com o deferimento de todos, com o prazo médio de 125 dias. Nesses casos, o prazo médio dos 

pedidos em que não houve impugnação foi de 94 dias e do que foi impugnado pela União, para apresentação de 

serviços técnicos georreferenciados (o que foi providenciado e aceito), foi processado em 188 dias. 

Quando se comparam as quantidades de ações judiciais propostas na Comarca de Montes Claros (637) com a 

quantidade de prenotações feitas no 1RIMC (28) e a projeção de que, na Comarca, foram feitos mais o dobro 

desses pedidos (a área de competência deste cartório é 1/3 da área total da Comarca), obtém-se que a opção pela 

foram administrativa ocorreu em apenas 12% dos casos. 
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pelo Provimento Conjunto n.º 93/2020 (novo CNEMG), e, desde então, desponta como 

referência em organização dos serviços extrajudiciais, com a estruturação da CRI-MG 

e do CORI-MG, além de ser o Estado em que a autora exerce a delegação de serviços 

registrais imobiliários; e  

c) ambos os Estados possuem as duas maiores populações do Brasil, figuram entre as 

maiores economias do país e possuem Códigos de Normas Extrajudiciais convergentes 

e com aplicação sedimentada, que possibilitam sua análise comparada, com vistas à 

obtenção de informações com potencial de generalização aplicáveis a outras unidades 

federativas; 

d) necessidade de delimitação de escopo da pesquisa, devido aos limites temporais, 

espaciais e logísticos para sua realização, com a escolha por locais de fácil acesso pela 

autora e nos quais a experiência própria qualificada poderia ser melhor aproveitada. 

A partir desse universo, para a definição da amostra, utilizou-se a técnica de amostragem 

por estratificação, pela qual se objetiva selecionar, a partir do universo escolhido, uma amostra 

(estrato) apta a fornecer as informações relevantes para a pesquisa29.  

Para tanto, o estrato de pesquisa inicial foi definido com Cartórios de Registro de 

Imóveis que possuem / possuíram a certificação da ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) e/ou receberam o Prêmio de Qualidade Total 

(PQTA) da Associação de Notários e Registradores do Brasil (ANOREG-BR)30 na categoria 

Diamante nos anos de 2017 a 2019. 

A escolha dessa amostra deveu-se, especialmente, ao fato de que as serventias com 

certificação da ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2018) ou com PQTA Diamante, que exige certificação desta norma ou da NBR 

ISO 9001 (Idem, 2015) emitida por entidades acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), têm maior chance de possuir procedimentos e instruções 

de trabalho formalizadas sobre a qualificação registral em usucapião extrajudicial. 

 
29 Partiu-se do pressuposto que as boas práticas seriam mais facilmente mapeadas em serventias que possuam 

sistema de gestão empresarial, conforme a norma ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010) ou similares, devido ao fato de terem como preocupação o mapeamento dos 

processos, a formalização de documentos sobre procedimentos operacionais e a adoção de indicadores de 

desempenho. Isso não significa que outras serventias não possam tê-las, mas que, probabilisticamente, há maior 

chance de se identificar boas práticas nesse estrato. 
30 Esse prêmio é promovido anualmente, atua como incentivo ao aperfeiçoamento das práticas de gestão 

administrativa adotadas pelos cartórios e à adoção de certificações de normas técnicas, a exemplo da ABNT NBR 

15906 e NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, 2015), e, atualmente, 

é apoiado pelo CNJ (BRASIL, 2018a). 
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A listagem de serventias com a certificação da ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) foi solicitada para as seguintes empresas 

certificadoras: ABNT Certificadora, APCER e SAS Certificadora. Apenas as duas últimas 

disponibilizaram tais informações e a ABNT Certificadora informou a impossibilidade de 

atender à solicitação, devido a questões comerciais. 

 Com relação às Serventias que receberam o PQTA Diamante, cujo requisito para 

obtenção é a certificação da ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2018) ou da NBR ISO 9001 (Idem, 2015), foram levantados os dados dos anos de 

2017, 2018 e 2019. A listagem final desse universo de amostra abrangeu 19 cartórios. 

Devido à peculiaridade de que nenhum cartório de registro de imóveis da Capital São 

Paulo e apenas um de Belo Horizonte figurou na lista da amostragem e por se tratar de serventias 

relevantes para cada Estado e com rendimentos elevados, optou-se por incluí-las na amostragem 

de pesquisa. Destarte, foram adicionados os 18 Cartórios de Registro de Imóveis de São Paulo 

Capital e os 6 de Belo Horizonte que não estavam na lista das Serventias certificadas e/ou 

premiadas pelo PQTA Diamante. 

Destarte, a amostragem final abrangeu todos os cartórios de registro de imóveis de Belo 

Horizonte e de São Paulo Capital, bem como todos os premiados pelo PQTA Diamante nos 

anos de 2017 a 2019, totalizando 42 serventias. A estas, foi incluída uma serventia do Estado 

de Minas Gerais, que não atendeu os requisitos acima, todavia, é titularizada por oficial que é 

autor de obra relevante sobre o tema e que é formador de opinião. Desse modo, a amostra final 

foi composta por 43 cartórios. 

Para todos estes cartórios, foi enviado formulário eletrônico para participação da 

pesquisa e 8 serventias responderam o formulário no período de 20/11/2019 a 11/02/202031, 

das quais 4 de cada Estado32. 

 
31 Note-se que, no prazo inicialmente definido no formulário, que era de 20/11/2019 a 06/12/2019, foram recebidas 

apenas respostas de duas serventias (adotou-se o método de enviar o formulário por e-mail e ligar para convidar o 

oficial para participar da pesquisa). Os demais apresentaram respostas após, já na fase de entrevistas ou após a 

realização destas. Esse desinteresse por participar de pesquisas empíricas que, infelizmente, revelou-se comum 

dentre os oficiais de registro de imóveis, acaba por dificultar a realização de estudos que contribuam para o 

aprimoramento das práticas jurídicas adotadas. Espera-se que este trabalho produza frutos no sentido de despertar 

o maior interesse por participar e realizar pesquisas exploratórias de práticas jurídicas nessa área. 
32 O perfil dos participantes da pesquisa por formulários foi o seguinte: 

a) cargo: 3 oficiais titulares, 3 oficiais substitutos e 2 escreventes; 

b) rendimento do cartório de registro de imóveis declarado no Justiça Aberta do CNJ (2º semestre/2019) em reais: 

1 entre 30 e 40 milhões; 1 entre 20 e 30 milhões; 3 entre 10 e 20 milhões; 2 entre 5 e 10 milhões; e 1 até 1 milhão; 

c) localização: 5 em capitais e 3 no interior dos Estados; 

d) premiação PQTA Diamante: 3 sim e 5 não. 
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Ademais, foram realizadas entrevistas semiestruturadas33 no período de 02/12/2019 a 

18/12/2019, cujo roteiro foi elaborado a partir dos pontos controversos identificados nos 

formulários até então recebidos e sobre outros pontos de divergência ou complexidade definidos 

por esta autora. Desta fase, participaram 8 oficiais de registro, também 4 de cada Estado34, e 

seu objetivo foi mapear as práticas jurídicas adotadas pelas serventias sobre a qualificação 

registral em usucapião extrajudicial quanto aos pontos previamente estabelecidos. 

Note-se que os dados apresentados nos subitens 2.6 e 2.7 apenas revelam as práticas 

adotadas pelas serventias que participaram da pesquisa e, mesmo pela quantidade de 

participantes, os números obtidos não têm o potencial de serem generalizados para toda a 

amostra. Contudo, as informações são aptas a atingirem o objetivo da pesquisa que é, dentro da 

amostra participante, identificar quais as práticas adotadas e verificar quais são consideradas 

boas práticas. 

 

2.3 Critérios de classificação dos dados obtidos na pesquisa empírica  

 

Para a sistematização e análise dos dados obtidos na pesquisa empírica, foram definidos, 

pela autora, os seguintes critérios de classificação: natureza, frequência de utilização, 

recomendabilidade de uso e risco jurídico. 

Quanto à natureza, as práticas mapeadas foram classificadas em: 

a) práticas de gestão administrativa, que são os procedimentos35 estabelecidos pelo titular 

do cartório para viabilizar a prestação de serviços de registro de imóveis e permitir que 

 
33 Para a definição dos entrevistados, utilizaram-se os seguintes critérios: oficiais de cartórios da amostra inicial e, 

dentre eles, os que têm publicações sobre direito registral ou usucapião extrajudicial ou atuação direta em 

associações de classe e/ou de cartórios com grande número de processamentos de usucapião extrajudicial 

(indicadas pelos primeiros entrevistados). Feito isso, foi feito o convite para a entrevista e esta foi realizada com 

aqueles que o aceitaram. 
34 O perfil dos entrevistados foi o seguinte: 

a) cargo: 5 oficiais titulares, 1 oficial substituto e 2 escreventes do setor de usucapião extrajudicial; 

b) rendimento do cartório de registro de imóveis declarado no Justiça Aberta do CNJ (2º semestre/2019): 1 entre 

40 e 50 milhões; 1 entre 30 e 40 milhões; 3 entre 10 e 20 milhões; 1 entre 5 e 10 milhões; 1 entre 1 e 5 milhões; e 

1 até 1 milhão; 

c) localização: 5 em capitais e 3 no interior dos Estados; 

d) premiação PQTA Diamante: 3 sim e 5 não. 
35 A NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000), no subitem 3.4.5, define 

procedimento como a “forma especificada de executar uma atividade ou um processo (3.4.1) e explicita: 

NOTA 1 - Procedimentos podem ser documentados ou não. 

NOTA 2 - Quando um procedimento é documentado, o termo "procedimento escrito" ou "procedimento 

documentado" é freqüentemente usado. O documento (3.7.2) que contém um procedimento pode ser chamado de 

"documento de procedimento". (Grifo do original.) 

Ademais, esta norma, no subitem 3.4.1, conceitua processo como o “conjunto de atividades inter-relacionadas ou 

interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)”. E acrescenta: 

NOTA 1 – Os insumos (entradas) para um processo são geralmente produtos (saídas) de outros processos. 
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o título (entrada) seja devidamente prenotado, qualificado e processado com vistas à 

produção de resultados (saídas)36; 

b) práticas jurídicas, consistentes nos posicionamentos jurídico-interpretativos adotados 

pelo oficial para a aplicação (subsunção) dos mandamentos legais aos casos concretos, 

ou seja, para o exercício de juízo prudencial37 durante a qualificação registral.  

Por sua vez, no concernente à frequência de utilização, considerou-se prática usual, 

aquela adotada por 40% ou mais dos oficiais de registro entrevistados, e prática não usual, a 

adotada por menos de 40% daqueles. 

Noutro giro, quanto à recomendabilidade, classificaram-se as práticas identificadas em: 

a) boa prática38, que é aquela necessária para a prestação de serviços de registro imobiliário 

e que, uma vez submetida às tabelas de análise e classificação de práticas, atenda de 

 
NOTA 2 - Processos em uma organização (3.3.1) são geralmente planejados e realizados sob condições 

controladas para agregar valor. 

NOTA 3 - Um processo em que a conformidade (3.6.1) do produto (3.4.2) resultante não pode ser prontamente 

ou economicamente verificada é freqüentemente chamado de "processo especial". (Grifo do original.) 
36 Na usucapião administrativa, são exemplos de resultados: nota fundamentada de deferimento, seguida do 

registro da usucapião; nota fundamentada de indeferimento, da qual poderá ser suscitada dúvida; ou, em caso de 

impugnação, encerramento do procedimento conforme Provimento n.º 65/CNJ/2017, para encaminhamento à via 

judicial. 
37 Sobre o juízo prudencial, assim explica Ricardo Henry Marques Dip (1991, pp. 12, 14): 

Para logo, trata-se de um juízo, vale dizer, uma operação formalmente intelectiva que une ou separa os conceitos, 

tornados em relação às coisas mesmas que representam de modo reflexivo e abstrativo, mas de um juízo prudencial, 

ou seja: a) juízo que é propriamente da razão prática, não da especulativa; b) que se ordena a operações humanas 

singulares contingentes; c) e que, não dispensando atenta consideração dos princípios da sindérese e das conclusões 

da ciência moral, acaba, para além do conselho e do juízo dos meios achados, por imperar uma determina atuação. 

[...] 

Como ficou sobredito, a prudência reside na razão, enquanto prática, porque seu objeto é o contingente singular, 

e a razão especulativa só pode ter por objeto o necessário, o universal, aquilo que não se modifica (Santiago 

Ramírez, 38). Sendo específico da prudência imperar o bem próprio de cada virtude em dadas e concretas 

circunstâncias (Derisi, I, 246), ordenando-se as ações individuais e contingentes (Id., 164, 165), o que faz essa 

virtude é aplicar os princípios (e conclusões) universais aos fatos singulares (Id., 7). A atuação no operável – recta 

ratio agibilium – indica que a prudência não está simplesmente no intelecto, mas transita para a vontade, enquanto 

lhe pertence essa aplicação à obra: por isso, se diz que a prudência é formalmente intelectual e materialmente 

moral (Massini, I, 39). 
38 Foram realizadas pesquisas para a adoção de um conceito de boa prática (especialmente, nas normas NBR ISO 

9000:2000 e NBR ISO 9001:2015), contudo, não se encontrou um que fosse satisfatório ao presente trabalho, de 

modo que o apresentado foi elaborado pela autora, com base nos estudos realizados. De fato, há muitos termos de 

uso corrente que decorrem do conhecimento tácito e são utilizados sem uma definição formal específica, o que 

parece ser o caso. Sobre isso, explicam Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1997, p. 66): 

O conhecimento tácito inclui elementos cognitivos e técnicos. Os elementos cognitivos centram-se no que 

Johnson-Laird (1983) chama de “modelos mentais”, em que os seres humanos criam modelos do mundo 

estabelecimento e manipulando analogias em suas mentes. Os modelos mentais, como esquemas, paradigmas, 

perspectivas, crenças e pontos de vista, ajudam os indivíduos a perceberem e definirem seu mundo. Por outro lado, 

o elemento técnico do conhecimento tácito inclui know-how concreto, técnicas e habilidades. É importante 

observar aqui que os elementos cognitivos do conhecimento tácito referem-se às imagens da realidade e visões 

para o futuro de um indivíduo, ou seja, “o que é” e “o que deveria ser”. Como discutiremos mais adiante, a 

articulação dos modelos mentais tácitos, em uma espécie de processo de “mobilização”, constitui um fator-chave 

para a criação de novos conhecimentos. 
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modo satisfatório aos critérios de eficácia39 e eficiência40, com índice de 

recomendabilidade igual ou superior a 70%41;  

b) prática inadequada, concernente à prática que, na situação acima, não atenda os critérios 

mínimos de eficácia e eficiência, com índice de recomendabilidade inferior a 70%. 

Para o estabelecimento dos critérios de classificação das práticas jurídicas quanto à 

recomendabilidade, foram utilizados, de forma adaptada, os standards para a aplicação do 

princípio da proporcionalidade42 no Direito Constitucional.  A análise para a classificação foi 

dividida em duas etapas, com a seguinte estruturação: 

a) fase eliminatória, composta por três critérios: 1) a prática adotada, quando regida pelo 

princípio da legalidade estrita, deve ter previsão legal expressa; 2) a prática adotada, 

quando abarcada pela legalidade ampla, não pode ser proibida por lei e deve ser 

 
39 Conforme o subitem 3.2.14 da ABNT NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2000), eficácia é a “extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados 

planejados, alcançados”. Note-se que a eficácia diz respeito a alcançar 100% de resultado, o que significa, no 

presente caso, escolher uma prática que permita efetuar a qualificação registral e o processamento da usucapião 

administrativa em total conformidade com o direito. No caso do oficial, é preciso que o serviço seja eficaz, isto é, 

executado conforme a lei e apto a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
40 De acordo com o subitem 3.2.15 da ABNT NBR ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2000), eficiência é a “relação entre o resultado alcançado e os recursos usados”. Por sua vez, a 

eficiência avalia o meio utilizado para obter o resultado, quais os recursos e o tempo necessário para tal. Objetiva-

se, aqui, uma vez que a prática já é eficaz, reduzir ao máximo o tempo e os recursos necessários para atingir o 

resultado. 
41 O valor de 70% foi escolhido pela autora por representar um parâmetro mínimo adotado para a aprovação em 

cursos, por exemplo. Contudo, na prática da serventia, o oficial poderá fixar o valor de controle (que é o mínimo 

aceitável) e a meta a ser atingida (que é o desejável) conforme a sua realidade e a situação atual de seu sistema de 

gestão de qualidade. 

Ademais, é importante consignar que a definição de parâmetros matemáticos apenas visa auxiliar o oficial na 

tomada de decisão e não tem por condão eliminar o caráter dinâmico do direito, que admite inúmeras formas de 

interpretação e aplicação. 
42 Jane Reis Gonçalves Pereira (2006), de forma didática, assim explica a estrutura de raciocínio do princípio da 

proporcionalidade: “O conceito jurídico de proporcionalidade, como critério de aferição da constitucionalidade 

das medidas restritivas de direitos, traduz uma estrutura de pensamento consistente em avaliar a correlação entres 

[sic] os fins visados e meios empregados nos atos do Poder Público” (Ibidem, p. 319). Ela o subdivide em três 

dimensões: 1) subprincípio da idoneidade, o qual impõe que “toda restrição aos direitos fundamentais seja idônea 

para atendimento de um fim constitucionalmente legítimo”, ou seja, exige o atendimento de dois requisitos: “vise 

a atingir um fim constitucionalmente legítimo” e “consubstancie um meio instrumentalmente adequado à obtenção 

desse fim” (Ibidem, pp. 324-325); 2) subprincípio da necessidade, segundo o qual, “dentre várias medida restritivas 

de direitos fundamentais igualmente aptas para atingir o fim perseguido, a Constituição impõe que o legislador 

opte por aquela menos lesiva para direitos”, ou seja, implica uma “análise comparativa entre os diversos meios 

que podem auxiliar no atendimento à finalidade buscada” (Ibidem, p. 337); e 3) subprincípio da proporcionalidade 

em sentido estrito, que: 3.1) expressa “a estrutura lógica do raciocínio ponderativo, representando o esquema de 

pensamento que deve comandar a parte final do processo de solução de antinomias entre princípios 

constitucionais”; 3.2) impõe que “uma restrição a direitos fundamentais é constitucional se pode ser justificada 

pela relevância da satisfação do princípio cuja implementação é buscada por meio da intervenção”; 3.3) “pressupõe 

efetivar uma comparação entre o grau de afetação do direito fundamental e a importância da realização do princípio 

que a ele antagoniza e que serve de fundamento à restrição”; e 3.4) exige a aplicação do juízo ponderativo, que é 

feita em três etapas: primeiro, “cabe ao intérprete identificar a intensidade da restrição ao direito fundamental; 

segundo, “deverá ser determinada a importância da realização do princípio antagônico ao direito, que fundamenta 

a restrição”; e, terceiro, “caberá verificar se a importância da realização do fim perseguido é apta a justificar a 

intervenção no direito fundamental” (Ibidem, p. 346). 
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adequada, ou seja, permitir o atingimento da finalidade legal, garantir a segurança 

jurídica, decorrer da interpretação legal e completar lacuna de procedimento; e 3) a 

prática adotada não pode ser vedada por jurisprudência do CNJ, Tribunal Superior ou 

do Tribunal de Justiça do Estado; 

b) fase classificatória, composta por dois critérios: 1) exigência necessária para cumprir o 

comando normativo, ou seja, a menos onerosa dentre as adequadas; e 2) exigência 

completa / exaustiva para garantir a segurança jurídica. 

Da sistematização dessa estrutura de raciocínio, foi obtida a matriz de classificação de 

prática jurídica apresentada no apêndice E. 

Nesse trabalho, a avaliação da prática jurídica foi feita conforme os requisitos da tabela 

acima e, para a resposta a cada um deles, foi utilizado o raciocínio ponderativo43 estruturado do 

seguinte modo: 

✓ Passo 1: identificação da existência de práticas jurídicas divergentes, o que foi feito na 

fase de entrevistas, e, se for o caso, dos dispositivos normativos divergentes quanto a 

cada uma delas; 

✓ Passo 2: identificação das circunstâncias concretas de aplicação da norma, dos 

procedimentos necessários para tal e de suas repercussões sobre a prática jurídica 

adotada; aqui, verifica-se, por exemplo, a existência de precedentes jurisprudenciais 

e/ou doutrina qualificada; 

 
43 A estrutura acima foi inspirada na técnica de ponderação, pela qual o raciocínio decisório deve ser estruturado 

nas seguintes fases: a) identificação da existência de dispositivos normativos (que são compostos de enunciados 

normativos, correspondentes ao “conjunto de frases, isto é, aos signos linguísticos que compõem o dispositivo 

legal ou constitucional e descrevem uma formulação jurídica deontológica, geral e abstrata”) e de normas (que são 

“o comando específico que dará solução a um caso concreto”) aparentemente em tensão (BARCELLOS, 2005, pp. 

103-104); b) identificação dos fatos relevantes, fase em que se deve “examinar as circunstâncias concretas do caso 

e suas repercussões sobre os elementos normativos”, o que é feito pela definição do que é fato relevante e se este 

terá influência sobre o peso ou a importância dos enunciados normativos identificados anteriormente (Ibidem, pp. 

115-116); c) decisão, quando será(ão): 1) examinados “conjuntamente os diferentes grupos de enunciados, a 

repercussão dos fatos sobre eles e as diferentes normas que podem ser construídas, tudo a fim de apurar os pesos 

que devem ser atribuídos aos diversos elementos em disputa” (a distribuição dos pesos permite definir se é possível 

conciliar os diferentes elementos normativos ou se algum deles deve preponderar) (Ibidem, pp. 123-124); 2) 

construídos os parâmetros para fundamentar a escolha, os quais devem atender três diretrizes gerais, quais sejam: 

2.1) capacidade de universalização dos fundamentos empregados e da decisão propriamente dita, o que exige: 

2.1.1) “argumentação universal, assim entendida aquela aceitável de forma geral dentro da sociedade e dos sistema 

jurídico no qual ela está inserida e racionalmente compreensível por todos” (Ibidem, p. 126), ou seja, não basta 

fazer sentido para um grupo; e 2.1.2) pretensão de universalidade, expressa no potencial de generalidade da decisão 

para outras situações semelhantes ou equiparáveis (Ibidem, p. 130-131), isto é, faz-se a pergunta: “é possível e 

adequado aplicar a decisão a que se chegou a todos os casos similares?”; 2.2) busca da concordância prática dos 

enunciados normativos em conflito, ou seja, “sua harmonização recíproca de modo que nenhum deles tenha sua 

incidência totalmente excluída na hipótese”, esta, “na qualidade de diretriz metodológica, pode valer-se de todo o 

arsenal hermenêutico disponível: os elementos clássicos de interpretação, a equidade, a proporcionalidade, as 

técnica modernas de interpretação constitucional, etc.” (Ibidem, pp. 133-134); e 2.3) construído o núcleo ou 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais, o qual deve ser respeitado na ponderação (Ibidem, p. 139). 

Sobre o tema, ver também Humberto Bergmann Ávila (1999). 
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✓ Passo 3: decisão sobre qual prática jurídica adotar, a qual deve ser dotada de potencial 

de generalidade (pretensão de universalidade), com respeito aos enunciados normativos 

que disciplinam a prática. 

Portanto, a partir da análise e classificação das práticas identificadas, quanto a cada tema 

analisado, são indicadas as boas práticas identificadas e formuladas, se for o caso, 

recomendações de conduta que podem ser adotadas pelo oficial de registro de imóveis. 

 

2.4 Qualificação registral na usucapião extrajudicial  

 

Segundo Ricardo Henry Marques Dip (1991, p. 12): “Diz-se qualificação registral 

(imobiliária) o juízo prudencial, positivo ou negativo, da potência de um título em ordem a sua 

inscrição predial, importando no império de seu registro ou de sua irregistração” 44. 

Ou seja, a qualificação registral é o poder-dever do oficial que permite garantir a 

legalidade,  autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos registrais imobiliários45, na 

medida em que, nela, é realizada a análise jurídica exaustiva do título apresentado para 

 
44 Para Enrique Urdaneta Fontiveros (2006, p. 45): “Calificar, en el Derecho Registral Immobiliario, es determinar 

si el acto o contrato presentado al Registro reúne o no los requisitos exigidos por el ordenamento jurídico para 

su inscripción. [...] La seguridade del tráfico jurídico immobiliario, la importância de los efectos que la ley 

atribuye a la inscripción en el Registro Immobiliario y la protección del público en general que consulta los datos 

del Registro, sirven de fundamento a la calificación registral. A través del control de la legalidade de la 

contratación se fortalece la confianza em los pronunciamientos registrales sin temor a riesgos derivados de sua 

inexactitud (a la cual conduciría la flexibilidad de acceso al Registro), lográndose la agilidad del tráfico 

immobiliario, sobre la base de la seguridad jurídica.” 
45 Sobre esses princípios, assim dispõe o novo CNEMG: 

Art. 5º O serviço, a função e a atividade notarial e de registro norteiam-se pelos princípios específicos de cada 

natureza notarial e registral, além dos seguintes princípios gerais: [...] 

II - da publicidade, a assegurar o conhecimento de todos sobre o conteúdo dos registros e a garantir sua 

oponibilidade contra terceiros;  

III - da autenticidade, a estabelecer uma presunção relativa de verdade sobre o conteúdo do ato notarial ou registral; 

IV - da segurança, a conferir estabilidade às relações jurídicas e confiança ao ato notarial ou registral;  

V - da eficácia dos atos, a assegurar a produção dos efeitos jurídicos decorrentes do ato notarial ou registral; [...] 

VIII - da legalidade, a impor prévio exame da legalidade, validade e eficácia dos atos notariais ou registrais, a fim 

de obstar a lavratura ou registro de atos inválidos, ineficazes ou imperfeitos. 
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registro46 em cotejo com os requisitos legais e documentais para sua elaboração e os princípios 

registrais47. 

Se houver pendências ou irregularidades, cabe ao oficial elaborar nota de exigências que 

contenha, de uma só vez48, a indicação integral dos requisitos e/ou documentos faltantes para o 

registro ou a negação de acesso ao registro de imóveis, expostas de forma clara e sucinta, com 

indicação das razões de fato e de direito que as fundamentam49.  

A emissão de novas notas de devolução relativas ao mesmo título é possível, por 

exemplo, nos casos em que houver o cumprimento parcial de exigências, surgirem elementos 

 
46 Conforme artigo 221 da Lei n.º 6.015/1973, são títulos admitidos a registro: a) escrituras públicas, inclusive as 

lavradas em consulados brasileiros; b) instrumentos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e 

testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por 

entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação; c) atos autênticos de países estrangeiros, com força de 

instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório do Registro de Títulos e 

Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo 

Tribunal Federal; d) os títulos judiciais, consistentes em cartas de sentença, formais de partilha, certidões e 

mandados extraídos de autos de processo; e e) os contratos ou termos administrativos, assinados com a União, 

Estados, Municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas 

habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Note-se que, em todos esses casos, o 

título (seja ele público, particular, judicial ou administrativo) é apresentado ao cartório de registro de imóveis já 

devidamente constituído. 
47 Especificamente sobre os princípios de direito registral imobiliário, o novo CNEMG determina:  

Art. 715. O serviço, a função e a atividade registral imobiliária devem visar, respeitada sempre a legalidade, à 

simplificação e viabilização da prática do ato registral, tendo em vista a preservação dos elementos essenciais do 

ato ou negócio jurídico, e se norteiam pelos princípios constantes do art. 5º deste Provimento Conjunto e pelos 

específicos da atividade, tais como: 

I - da obrigatoriedade, a impor o registro dos atos previstos em lei, mesmo que inexistam prazos ou sanções por 

seu descumprimento;  

II - da territorialidade, a circunscrever o exercício das funções delegadas do registro de imóveis à área territorial 

definida nos termos da legislação em vigor;  

III - da continuidade, a impedir o lançamento de qualquer ato de registro sem a existência de registro anterior que 

lhe dê suporte formal, excepcionadas as aquisições originárias;  

IV - da especialidade objetiva, a exigir a plena e perfeita identificação do imóvel na matrícula e nos documentos 

apresentados para registro;  

V - da especialidade subjetiva, a exigir a perfeita identificação e qualificação das pessoas nomeadas na matrícula 

e nos títulos levados a registro;  

VI - da prioridade, a outorgar ao primeiro apresentante de título a prevalência de seu direito sobre o de apresentante 

posterior, quando referentes ao mesmo imóvel e contraditórios;  

VII - da tipicidade, a afirmar serem registráveis apenas títulos previstos em lei;  

VIII - da disponibilidade, a precisar que ninguém pode transferir mais direitos do que os constantes do registro de 

imóveis, a compreender as disponibilidades física (área disponível do imóvel) e jurídica (a vincular o ato de 

disposição à situação jurídica do imóvel e da pessoa);  

IX - da concentração, a possibilitar que se averbem na matrícula as ocorrências que alterem o registro, inclusive 

títulos de natureza judicial ou administrativa, para que haja uma publicidade ampla e de conhecimento de todos, 

preservando e garantindo, com isso, os interesses do adquirente e de terceiros de boa-fé. 
48 É dever do oficial indicar, em cada qualificação registral do título, todas as exigências necessárias para o seu 

registro. Isso ocorre para evitar que, a cada vez que o título seja apresentado, haja novas exigências que já poderiam 

ter sido detectadas na primeira análise. Contudo, não significa que não poderá haver mais de uma nota de exigência 

quanto ao mesmo título, o que pode ocorrer nas situações explicitadas à frente. 

Geralmente, a exigência deve ser atendida pelo interessado imediatamente após a emissão da nota, como requisito 

para o prosseguimento do feito. Contudo, conforme nota 120, excepcionalmente, na usucapião extrajudicial, 

poderá ser atendida até o final do procedimento de notificação. 
49 No Estado de São Paulo, ver subitens 22 e 38 do Capítulo XX das NSCGJSP. No Estado de Minas Gerais, ver 

artigos 756 e 757 do novo CNEMG (correspondência no antigo CNEMG: artigos 660 e 661). 
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novos que não constavam do título ou dos documentos anteriormente apresentados ou houver 

alteração normativa51. 

Quanto a um título já constituído, o oficial, após a prenotação, realiza a qualificação 

registral, o que é feito em, pelo menos, duas etapas: análise dos requisitos de constituição e 

validade do título; e análise da possibilidade de registro do título com relação à matrícula / 

transcrição, com base no atendimento dos princípios da continuidade (se o proprietário da 

matrícula é o transmitente do título), disponibilidade (se os direitos transferidos são 

titularizados em qualidade e quantidade pelo transmitente), especialidade objetiva (se o imóvel 

está descrito de forma completa e compatível na matrícula e no título) e subjetiva (se as pessoas 

estão identificadas e qualificadas de forma completa na matrícula e no título).  

Essa análise pode ser feita de forma direta, pela leitura minuciosa do título e da matrícula 

em cotejo com o texto da lei ou ato normativo ou pelo uso de checklist, com a marcação de 

atendimento ou não de cada requisito analisado, o que permite a realização de conferência 

sistemática, com a redução de erros e omissões na qualificação registral52. Ademais, na 

definição dos quesitos de qualificação e na sua aplicação, é importante que a verificação de 

atendimento dos requisitos legais e princípios registrais seja feita, conforme lembrado por 

Flauzilino Araújo dos Santos (2008?, p. 21), “em condições psicologicamente favoráveis ao 

acesso do título ao registro”53. 

Conforme já mencionado na Introdução, na usucapião extrajudicial, de forma diversa 

dos demais títulos aquisitivos apresentados a registro, o requerimento feito pelo advogado, 

instruído com os documentos exigidos por lei, por si só, não é apto a viabilizar a aquisição do 

imóvel. Nesse caso, o título a ser registrado somente é obtido após o processamento do pedido, 

 
51 Caso o título apresentado a registro seja retirado pelo interessado e apresentado em nova prenotação, no novo 

protocolo, também poderá haver exigências decorrentes, por exemplo, da não reapresentação de documentos ou 

do vencimento de documentos reapresentados. 

Sobre o tema, as NSCGJSP, no Capítulo XX, especificam: 

38.2 Ressalva-se a emissão de segunda nota de exigência, exclusivamente, na hipótese de, cumpridas as exigências 

primitivamente formuladas, surgirem elementos que não constavam do título anteriormente qualificado ou em 

razão do cumprimento parcial das exigências formuladas anteriormente. 
52 Sobre o assunto, ver subitem 2.6.4. 
53 Para melhor elucidar o tema, transcreve-se o texto original do autor (SANTOS, 2008?, p. 21): 

Esse rigoroso controle de legalidade preconizado deve ser levado a efeito em condições psicologicamente 

favoráveis ao acesso do título ao registro, obviamente sem menosprezo às condições normativas aplicáveis, 

todavia, com o máximo de boa vontade, como instrui Serpa Lopes.  

“Um princípio devem todos ter em vista, quer Oficial de Registro, quer o próprio Juiz: em matéria de Registro de 

Imóveis toda a interpretação deve tender para facilitar e não para dificultar o acesso dos títulos ao Registro, de 

modo que toda propriedade imobiliária, e todos os direitos sobre ela recaídos fiquem sob o amparo do regime do 

Registro Imobiliário e participem dos seus benefícios”. 
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conforme requisitos legais, e desde que, ao final, o oficial emita uma nota fundamentada de 

deferimento da usucapião administrativa54. 

Destarte, atualmente, a usucapião extrajudicial é o pedido de maior complexidade do 

registro de imóveis e supera procedimentos como o registro de loteamento, retificação 

administrativa de área para inserção de medidas perimetrais ou georreferenciamento de imóvel 

rural55. Isso porque: 

a) no registro de loteamento, uma vez apresentados os documentos exigidos pelo artigo 18 

da Lei n.º 6.766/1979, há a autuação e o processamento do pedido com a publicação de 

edital para a impugnação por terceiros prejudicados, com a decisão, ao final, pelo oficial, 

sobre o atendimento aos requisitos legais para o registro de parcelamento do solo 

urbano;  

b) já na retificação administrativa de área para inserção de medidas perimetrais (artigo 213, 

II, da Lei n.º 6.015/1973) e no georreferenciamento de imóvel rural (artigo 176, §§ 3º a 

6º e 13, da Lei n.º 6.015/1973 e Decreto n.º 4.449/2002), se ausentes as anuências dos 

confrontantes, há o processamento do pedido para fins de obtenção das anuências dos 

titulares de direitos reais do imóvel e dos confrontantes, com a análise de mérito pelo 

oficial sobre a possibilidade de se efetuar a alteração tabular pretendida; 

c) em todos esses casos, a despeito de que cabe ao oficial fazer o processamento e decidir 

sobre a legalidade do registro ou averbação, há apenas a alteração da descrição ou da 

individualização do imóvel, com criação de novas unidades autônomas, sem a alteração 

da titularidade do imóvel.  

Quanto ao procedimento, a usucapião extrajudicial será processada, de forma resumida, 

conforme as seguintes etapas56: 

 
54 Provimento n.º 65/CNJ/2017. Art. 22. Estando em ordem a documentação e não havendo impugnação, o oficial 

de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de deferimento e efetuará o registro da usucapião. 
55 No registro de loteamento (artigo 18 e seguintes da Lei n.º 6.766/1979), uma vez apresentados os documentos 

exigidos pelo artigo 18 da Lei n.º 6.766/1979, há a autuação e o processamento do pedido com a publicação de 

edital para a impugnação por terceiros prejudicados, com a decisão, ao final, pelo oficial, sobre o atendimento aos 

requisitos legais para o registro de parcelamento do solo urbano. Por sua vez, na retificação administrativa de área 

para inserção de medidas perimetrais (artigo 213, II, da Lei n.º 6.015/1973) e no georreferenciamento de imóvel 

rural (artigo 176, §§ 3º a 6º e 13, da Lei n.º 6.015/1973 e Decreto n.º 4.449/2002), se ausentes as anuências dos 

confrontantes, há o processamento do pedido para fins de obtenção das anuências dos titulares de direitos reais do 

imóvel e dos confrontantes, com a análise de mérito pelo oficial sobre a possibilidade de se efetuar a alteração 

tabular pretendida. Contudo, em todos os casos, a despeito de que cabe ao oficial fazer o processamento e decidir 

sobre a legalidade do registro ou averbação, há apenas a alteração da descrição ou da individualização do imóvel, 

com criação de novas unidades autônomas, sem a alteração da titularidade do imóvel. Apenas na usucapião 

extrajudicial há o processamento do pedido com a realização de ampla cognição probatória e livre convencimento 

do oficial para a formação do título registral, consistente no ato fundamento de reconhecimento da usucapião do 

imóvel. 
56 Sobre como é feito o processamento do pedido e o respectivo fluxograma, consultar Marcelo de Rezende 

Campos Marinho Couto (2019). Nesta obra, que, para a autora, é a mais completa sobre o tema, todo o 
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a) prenotação do requerimento e dos documentos que o instruem, seguida de qualificação 

registral e, se estiverem em ordem, autuação do procedimento57; 

b) se qualificação negativa, emissão de nota de exigências e, após seu atendimento, nova 

qualificação registral; 

c) se qualificação positiva, notificação dos titulares dos direitos registrados ou averbados 

na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; 

d) notificação da União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município para manifestarem 

no feito; 

e) publicação de edital de terceiros eventualmente interessados;  

f) em caso de impugnação por qualquer dos notificados, tentativa de promover a 

conciliação e mediação; 

g) diante da ausência ou insuficiência dos documentos, realização de justificação 

administrativa; 

h) se não houver ou superada a impugnação, análise de mérito acerca dos requisitos da 

prescrição aquisitiva, conforme a modalidade, com a emissão de nota fundamentada; 

i) se deferido o pedido, o registro da usucapião, bem como a prática dos demais atos 

necessários para tal fim; 

j) se indeferido o pedido, possibilidade de suscitação de dúvida pelo requerente, com 

encaminhamento para apreciação do Juízo competente. 

Do exposto, constata-se que, com a criação da usucapião administrativa, houve uma 

mudança relevante da forma de atuação do oficial que passou a ter, além do poder-dever de 

fazer a qualificação registral de títulos já constituídos, as atribuições conduzir o seu 

 
processamento da usucapião administrativa é tratado de forma detalhada, com orientações para a atuação do oficial 

e das demais parte, bem como disponibilização de modelos ao final. 
57 Sobre o tema, transcreve-se trecho da sentença proferida no Processo Digital n.º 1094332-06.2018.8.26.0100 

(Classe: Dúvida; Assunto: Registros Públicos; Requerente:14º Oficial de Registro de Imóveis da Capital; 

Requerido: Vitor Rangel Botelho Martins; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: São Paulo; Foro: Foro 

Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data da sentença: 27/03/2019; Data de Disponibilização: 

28/03/2019): 

Neste rito, portanto, há momento determinado para manifestação quanto ao mérito do pedido: ao final do 

procedimento, quando todas as notificações já foram realizadas. E a razão de ser de tal momento é possibilitar, ao 

juízo corregedor em caso de recurso, análise completa do pedido, com registro do pedido em caso de procedência. 

Ainda, em caso de improcedência, todas as notificações já foram realizadas, de modo que eventual conversão do 

pedido extrajudicial em judicial será muito simplificado, reduzindo custos e tempo do requerente, caso busque 

provimento jurisdicional definitivo sobre a questão. [...] 

Quanto ao segundo óbice, sua procedência é de rigor. O requerimento de fl. 09 e a ata notarial juntada não 

preenchem os requisitos previstos nos Arts. 3º e 4º do Prov. 65/17 do CNJ. Pontuo ainda que, nos termos do item 

41.1.2 do Cap. XX das NSCGJ, não é possível o cumprimento de exigências no procedimento de dúvida. 

Como decidi nos processos 1008143-25.2018.8.26.0100e 1004203-52.2018.8.26.0100, a inépcia da inicial não 

permite a autuação do pedido de usucapião, devendo o Oficial exigir o preenchimento dos requisitos formais para 

dar início ao procedimento. 
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processamento e, ao final, pela declaração da aquisição da propriedade pela posse em nota 

fundamentada, constituir um título aquisitivo.  

Para isso, o registrador foi dotado de competência e independência para: solicitar ou 

realizar diligências para esclarecer dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como a ausência 

ou insuficiência de documentos; se necessário, realizar procedimento de justificação 

administrativa, para comprovar a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de 

posse, conforme o artigo 381, § 5º, e o rito previsto nos artigos 382 e 383, todos do Código de 

Processo Civil; e, ao final, apreciar o conjunto probatório com cognição ampla58 e emitir nota 

fundamentada de deferimento ou não do pedido, conforme seu livre convencimento59. 

Diante da complexidade do processamento da usucapião administrativa, há também a 

ampliação do conceito tradicional de qualificação registral, de modo que esta, em sentido lato, 

passa a ser realizada nas seguintes fases: 

a) qualificação registral do requerimento e dos documentos apresentados pelo interessado 

e sua análise em cotejo com os registros do imóvel usucapiendo e dos confrontantes, 

etapa na qual é verificado se a descrição do imóvel (quanto este possui origem) e as 

informações sobre os titulares de direitos reais sobre o imóvel indicados no título são 

compatíveis com as constantes da matrícula / transcrição; 

b) análise dos requisitos legais para elaboração e acompanhamento de todos os atos 

praticados para o processamento da usucapião extrajudicial, a exemplo de: nota de 

exigências, cartas e editais de intimação, certificações, publicação de editais, 

diligências, termo de audiência de justificação administrativa, termo de audiência de 

conciliação e mediação; 

c) cognição probatória ampla sobre o acervo documental e exercício de juízo decisório do 

registrador imobiliário, consignados em nota fundamentada de deferimento ou não do 

pedido. 

Esse conjunto de práticas jurídicas e práticas de gestão administrativa, que são 

sistematizadas e destinadas à verificação de conformidade legal dos documentos apresentados 

 
58 Segundo André Osório Gondinho (1999, p. 101), “a cognição é a operação mental através da qual o operador 

do Direito analisa e valoriza todas as questões de fato e de Direito que lhe será permitido conhecer”. Analisada à 

luz das técnicas de cognição (Ibidem, p. 105), a usucapião extrajudicial compreende, no plano horizontal (extensão 

ou amplitude), cognição plena, o que permite que todas as questões procedimentais e de mérito previstas em lei 

como de competência do oficial, sejam por ele decididas; e, no plano vertical (profundidade), cognição exauriente 

quanto à prova contida nos documentos apresentados e nas que puderem ser produzidas em justificação 

administrativa ou em diligências por ele realizadas.  
59 Nesse sentido, os artigos 216-A, §§ 5º, 6º, 8º e 15, da Lei n.º 6.015/1973 e artigos 13, § 4º, 17, caput e §§ 1º e 

2º, e 22 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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e da realização do processamento da usucapião extrajudicial pelo oficial ou prepostos, 

corresponde à qualificação registral em sentido amplo. 

Nesse contexto, o estabelecimento de um procedimento claro e correto de qualificação 

registral contribui para: garantir a correção dos atos registrais e a segurança jurídica; atribuir 

agilidade ao procedimento de registro; reduzir os custos do processamento extrajudicial da 

usucapião; e reduzir o risco de responsabilidade civil do registrador pela emissão de nota 

devolutiva equivocada, sem a análise exaustiva do título e dos documentos apresentados. 

 

2.5 Mapeamento dos problemas e riscos enfrentados pelo oficial na qualificação registral 

em usucapião extrajudicial nos Estados de Minas Gerais e São Paulo 

 

Na pesquisa por formulários, os participantes identificaram os principais problemas60 

enfrentados na qualificação registral da usucapião extrajudicial. 

Dentre os problemas relativos à prestação de serviços de registro imobiliário e que 

envolvem a gestão administrativa da serventia e/ou a adoção de práticas jurídicas específicas 

para a qualificação registral61, foram listados os seguintes: 

a) aumento da complexidade da qualificação registral do requerimento e da ata notarial62, 

por estarem errados, confusos ou incompletos63; 

b) dificuldade de identificação do imóvel de origem da área usucapida, especialmente, nos 

casos em que é oriundo de parcelamentos irregulares e há outros cartórios de origem64 

ou quando a comarca ou região possui muitas áreas públicas;  

 
60 Para fins desse trabalho, considera-se problema qualquer evento que dificulta ou impede a prestação de serviços 

de registro de imóveis imediatamente após a apresentação do título. Portanto, problema abrange tanto dificuldades 

na gestão administrativa e na escolha de práticas jurídicas adequadas, quanto erros ou falhas constantes nos títulos 

e documentos prenotados pelos interessados. 
61 Note-se que, na pesquisa, houve perguntas voltadas para a identificação de problemas enfrentados e dos riscos 

do Oficial. Nas respostas, verificou-se que, em ambas as perguntas, foram identificados não exatamente os riscos, 

mas o problema. Por esse motivo, todas as respostas obtidas quanto a isso foram apresentadas nesse tópico. 
62 Por vezes, o interessado entende que o título da usucapião extrajudicial é a ata notarial, enquanto, na verdade, é 

o requerimento feito pelo advogado. Ademais, segundo informado por participantes, é comum que a ata notarial 

contenha apenas as declarações prestadas pelo interessado e demais participantes, mas não a constatação de posse 

fundamentada do Tabelião de Notas ou preposto (o que é um requisito desse documento). 
63 O erro na qualificação registral, com a falta de cumprimento de requisitos legais para o registro ou emissão de 

notas devolutivas incompletas ou equivocadas, é, na opinião dos participantes, o segundo risco mais relevante na 

usucapião extrajudicial.  
64 A título de exemplo, em Belo Horizonte, até o ano de 1976, os títulos eram distribuídos para os cartórios de 

registro de imóveis e não havia circunscrição com área definida. Destarte, pode haver origem de imóvel usucapido 

em qualquer das serventias da cidade existentes nesse período. 



39 

 

 

c) dificuldade de identificação dos sucessores dos titulares dominiais e dos confrontantes 

para a notificação, por inexistência de informações e/ou falta de fornecimento adequado 

delas pelo interessado; 

d) verificação se é caso de usucapião, com óbice à correta escrituração das transações, ou 

se há burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos 

impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários; 

e) usucapião de áreas inferiores à fração mínima de parcelamento (FMP); 

f) aquisição por usucapião entre parentes; 

g) descrição de imóvel de área ainda não parcelada formalmente, situado em grandes 

glebas de descrição precária, sem registro anterior localizado; 

h) descrição das benfeitorias e construções existentes ainda não averbadas no imóvel 

usucapido; 

i) falta de técnica / método para a análise de mérito da usucapião extrajudicial, que 

envolve apreciações subjetivas e demanda do oficial uma atividade incomum no 

registro de imóveis65.  

Ademais, da prática jurídica registral da autora e das entrevistas realizadas, foram 

identificados os seguintes pontos que geram incertezas no processamento da usucapião 

extrajudicial: 

a) existência de certidões positivas de ações em nome do usucapiente e dos titulares de 

direitos reais sobre o imóvel a ser usucapido; 

b) forma de cobrança de emolumentos pelo processamento e registro da usucapião 

extrajudicial; 

c) procedimento no caso de existência de ônus, gravames e/ou direitos reais de terceiros 

sobre o imóvel a ser usucapido. 

 
65 De fato, na usucapião extrajudicial, o Registrador Imobiliário atua como “juízo administrativo” de 

reconhecimento e declaração da aquisição da propriedade pelo requerente. Para isso, cabe a ele fazer análises de 

documentos que exigem juízo de valor e avaliação subjetiva, a exemplo do justo título, da prova da posse e do 

óbice à correta escrituração da transação, dentre outros. Outro fator que aqui influencia é a dificuldade de criação 

de standards para a apreciação dos casos concretos. Note-se que esse tema é bastante estudado no âmbito 

jurisdicional, por meio, por exemplo, do estudo das técnicas decisórias, a teoria da argumentação jurídica, etc. De 

fato, a mudança das atribuições do Registrador, iniciada com os procedimentos de georreferenciamento de imóvel 

rural (criado pela Lei n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001, e regulamentado pelo Decreto n.º 4.449, de 30 de 

outubro de 2002) e retificação administrativa de área (criada pela Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004) e 

coroada com o usucapião extrajudicial, exige que o estudo do direito registral imobiliário e a qualificação registral 

sejam revisitados para apresentar soluções técnico-jurídicas adequadas para dar solução a essas novas demandas.  
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Todos esses problemas enfrentados no processamento da usucapião extrajudicial 

revelam quais os riscos jurídicos ou legais da atuação do oficial66. Isso porque há uma relação 

direta entre a quantidade de problemas não resolvidos e o aumento do risco (incerteza).  

De fato, quanto mais há erros no título e faltam documentos, maior a quantidade de 

exigências a serem formuladas na nota e de vezes em que se precisa analisar o mesmo 

procedimento. Portanto, também é maior a chance de se cometer falhas na qualificação registral, 

a exemplo de cálculo incompleto, omissão ou inclusão de exigências indevidas na nota.  

Esses riscos de erros no procedimento concernem à gestão de qualidade da serventia 

pelo titular e decorrem de falhas (erros ou omissões) da execução da qualificação registral, 

processamento e prática dos atos registrais.  

Com efeito, o serviço de registro de imóveis é prestado por pessoas físicas que recebem 

a delegação para o exercício da titularidade de determinado cartório, após aprovação em 

concurso de provas e títulos. Por ser serviço público delegado a agente privado, a atividade 

registral, por um lado, está submetida ao princípio da legalidade, e, por outro, trata-se de serviço 

exercido profissionalmente, com gestão empresarial das atividades administrativa e financeira, 

direcionada para a obtenção de lucro67.  

O delegatário, uma vez recebida a outorga e posse, contrata prepostos para a prestação 

de serviços e possui responsabilidade civil direta e pessoal por todos os atos praticados por eles 

que, por dolo ou culpa, causem prejuízos a terceiros. 

Nesse contexto, todos os problemas listados anteriormente são fontes geradoras de 

riscos para o oficial e podem ensejar: 

a) responsabilidade administrativa, com a aplicação das penalidades de repreensão, multa, 

suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, ou perda da delegação68; 

 
66 Adota-se, nesse trabalho, o seguinte conceito de risco jurídico: “Legal risk is the risk of financial or reputational 

loss that can result from lack of awareness or misunderstanding of, ambiguity in, or reckless indifference to, the 

way and regulation apply to your business, its relationships, processes products and service.” (WHALLEY, 

GUZELIAN, 2018, p. 19). A norma ABNT NBR ISO 31000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2018) define, no 2.16, fonte de risco como “elemento [tangível ou intangível] que, individualmente 

ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco”. Destarte, os problemas apresentam-se como 

fontes de risco bastante evidentes no sistema de gestão institucional. 
67 Nesse sentido, assim dispõe a Lei n.º 8.935/1994: Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos 

serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito 

às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas 

à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos 

serviços. 
68 Lei n.º 8.935/1994. Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, 

assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: 

I - repreensão; 

II - multa; 

III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; 

IV - perda da delegação. 
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b) responsabilidade civil, consistente na obrigação do dever de indenizar os prejuízos 

causados, quanto a danos materiais (dano emergente e lucro cessante) e/ou danos 

morais; 

c) responsabilidade penal, se houver a prática direta ou a participação em ato tipificado 

como crime; 

d) responsabilidade tributária solidária pelo não recolhimento de tributos sob seu dever de 

fiscalização69; 

e) perda reputacional, que reflete na credibilidade institucional dos cartórios como 

garantidores da segurança jurídica imobiliária perante os usuários e os órgãos 

fiscalizadores70. 

Todos os problemas listados acima podem ser minimizados e/ou erradicados com a 

adoção de práticas jurídicas de qualificação registral ou práticas de gestão administrativa 

adequadas. A análise detalhada desses pontos consta, respectivamente, no item 3 e nos subitens 

2.5 e 2.6. 

 
Art. 33. As penas serão aplicadas: 

I - a de repreensão, no caso de falta leve; 

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave; 

III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 

Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a 

gravidade do fato. 

Art. 35. A perda da delegação dependerá: 

I - de sentença judicial transitada em julgado; ou 

II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito 

de defesa. 

§ 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, 

até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36. 

§ 2º (Vetado). 

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o 

afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, 

prorrogável por mais trinta. 

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o 

substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. 

§ 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia; outra metade será 

depositada em conta bancária especial, com correção monetária. 

§ 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao interventor. 
69 Código Tributário Nacional. Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de 

que forem responsáveis: [...] 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 

eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 
70 Para fins desse trabalho: “Reputation risk is any action, event or cicumstante that could adversely or beneficially 

impact an organisation’s reputation.” (RAYNER, 2003, p. 20). A reputação é um critério tão importante na 

atividade, que a Lei n.º 9.435/94, no artigo 30, V, e 31, II, impõe ao Oficial o dever de “proceder de forma a 

dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada” e a vedação de praticar 

“conduta atentatória às instituições notariais e de registro”. O comprometimento negativo da reputação do Oficial 

pode configurar, inclusive, prática de infração administrativa, punível pelas penalidades indicadas anteriormente. 
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Por sua vez, há também os problemas relativos aos títulos e documentos apresentados 

para o registro, que são objeto da qualificação registral e implicam a elaboração de nota de 

exigências. Essas falhas ou erros no título e nos documentos que o instruem revelam as 

dificuldades dos demais participantes, quais sejam, usucapiente, advogado e tabelião de notas 

de atender os requisitos da legislação para a formalização e apresentação correta dos 

documentos necessários para a usucapião extrajudicial.  

Estes problemas são exatamente o objeto da qualificação registral e, a não ser que haja 

erro na qualificação (omissão de exigência ou formulação de exigência indevida) não geram 

consequências para o Oficial71, a quem cabe apenas obstar o registro do título que não atende 

os requisitos legais, com a emissão de nota de exigências fundamentada. 

 
71 No Brasil, um fator que leva à atuação mais conservadora dos delegatários de serviços extrajudiciais é 

exatamente o sistema de responsabilização civil nacional.  

Sobre o tema, assim dispõe a Lei n.º 9.435/1994, com redação dada pela Lei n.º 13.286/2016:  

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 

terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, 

assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado 

o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.  

Da leitura desse dispositivo legal, fica claro que a responsabilidade do delegatário é subjetiva. Ou seja, e exige, 

para sua configuração, a prática de ato ilícito que cause prejuízo a terceiros por culpa (imprudência, negligência 

ou imperícia) ou dolo. Contudo, até a alteração legislativa ocorrida em 2016, havia intenso debate sobre se a 

responsabilidade seria subjetiva ou objetiva.  

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que a responsabilidade do Registrador é subjetiva 

pelos danos causados no exercício da delegação. Veja-se: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE 

NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR 

TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE 

REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e 

registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine 

do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os 

tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, 

publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro 

depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante 

expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os 

titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, 

pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, 

assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 

518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen 

Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 

28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. 

Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 

236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 

públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas 

constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se 

refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem 

civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 
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Contudo, conforme já mencionado, o título ou documento com erro ou falta de requisito 

legal eleva a complexidade da qualificação registral, implica a reanálise de documentos e gera 

maior demora no processamento (sem contar nos custos adicionais pelos erros e retrabalhos a 

serem arcados pelo requerente). Isso aumenta o risco erros na qualificação registral72 e o prazo 

de processamento da usucapião extrajudicial73. Esses problemas serão tratados no subitem 

2.7.1. 

 

2.6 Mapeamento e análise das práticas de gestão administrativa referentes à qualificação 

registral em usucapião extrajudicial nos Estados de Minas Gerais e São Paulo 

 

Por se tratar de delegação de serviços público, o oficial de registro de imóveis é o 

responsável pessoal e direto pelo gerenciamento administrativo e financeiro da serventia. Para 

 
8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 

e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 

Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a 

fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização 

objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra 

excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o 

estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são 

civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 

substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela 

Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de 

registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando 

expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa 

a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. 

Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo 

discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. 

Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos 

dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever 

de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, 

tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva 

do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob 

pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer 

que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas 

funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, 

sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e 

registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso 

contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019). 
72 De fato, mesmo se houver falha no procedimento de qualificação registral de um documento que atende todos 

os requisitos legais, não haverá a prática de ato que enseja responsabilidade pelo Oficial de Registro, pois o 

documento utilizado está correto. 
73 Conforme Rosiane Rodrigues Vieira e Eduardo Vinícius Pereira Barbosa (2020), o curto prazo de processamento 

da usucapião extrajudicial é o principal fator que leva à escolha dessa forma de processamento e torna seu custo 

vantajoso em relação ao judicial. Assim, para aumentar esse fator de incentivo ao uso do instituto, o que é de 

interesse dos Oficiais de Registro de Imóveis, é essencial a orientação adequada para que os documentos sejam 

providenciados e elaborados em conformidade com as exigências legais. 
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isso, aluga ou compra o imóvel da sede e todos os móveis necessários para viabilizar a prestação 

de serviços registrais, contrata prepostos e arca com todas as despesas decorrentes do serviço. 

Outrossim, possui responsabilidade civil subjetiva pelos atos praticados no exercício da 

delegação que causem prejuízos a terceiros e responsabilidade administrativa por todos os atos 

praticados em desconformidade com a legislação, em especial, a violação de deveres e a prática 

de infrações previstas na Lei n.º 8.935/1994. 

Todos os recursos financeiros para financiar a prestação de serviços são advindos 

exclusivamente dos atos registrais imobiliários previstos em lei, mediante o recebimento dos 

emolumentos previamente fixados, vedada a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, 

ainda que sob a alegação de urgência. 

Dessa dinâmica da delegação, decorre a necessidade de que o Oficial, na gestão do 

cartório, adote medidas administrativas e financeiras típicas da atividade empresarial. Nesse 

sentido, a ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010) estabelece requisitos de gestão empresarial que visam a possibilitar que a serventia preste 

serviços de qualidade, com o atendimento aos requisitos legais e a satisfação das partes 

interessadas. 

Portanto, é evidente que a existência de práticas de gestão formalizadas e adequadas 

permitem o aumento da qualidade dos serviços prestados, a redução dos problemas e dos riscos, 

bem como a garantia da plena publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos. 

Especialmente na usucapião extrajudicial, que é o procedimento mais complexo do 

registro de imóveis, a adoção de práticas administrativas, a exemplo da definição formalizada 

de procedimentos e fluxo, a capacitação da equipe, estabelecimento de sistemáticas de revisão 

e acompanhamento de processos, é essencial para reduzir o risco legal. 

Por esse motivo, a seguir são mapeadas e analisadas as principais práticas 

administrativas internas relativas à qualificação registral e processamento de usucapião 

extrajudicial adotadas pelas serventias pesquisadas. 

 

2.6.1 Sistemática de distribuição dos protocolos e existência ou não de setor ou preposto(s) 

especializado(s) 

 

Para a análise das práticas de qualificação registral em usucapião extrajudicial, o 

primeiro aspecto de gestão de processos a se analisar é como é feita a distribuição dos 

protocolos e se existe ou não setor ou preposto especializado para esta atividade. 
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Sobre o tema, na pesquisa, foram obtidos os seguintes dados: 

 

 

             Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

            Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

87%

13%

Gráfico 03 - Distribuição de protocolos de usucapião 

extrajudicial

Distribuição para setor / funcionário(s) especializado(s) Outros

87%

13%

Gráfico 04 - Existência de preposto(s) especializado(s) na 

qualificação registral de usucapião extrajudicial

Sim Não
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Constata-se, do gráfico, que devido à complexidade de processamento da usucapião 

extrajudicial, 87% das serventias pesquisadas possuem setor ou preposto(s) especializado(s)74 

no tema e adotam o sistema de distribuição dos protocolos para estes. 

Note-se que quanto ao percentual de 13% que indicou não possuir preposto 

especializado para tal atividade, foi feito esclarecimento complementar que ela é feita 

exclusivamente pelo Oficial de Registro, de modo que também se denota uma atenção especial 

para quem executa e processa a usucapião extrajudicial na Serventia. 

Portanto, foi identificada a prática usual de haver distribuição do protocolo de usucapião 

extrajudicial para setor ou preposto(s) especializado(s), quando possível para a realidade do 

cartório, ou distribuição exclusiva para o Oficial, que é o profissional que detém a 

responsabilidade civil e administrativa pela prática dos atos. 

Ademais, a existência de setor ou profissional especializado para a qualificação registral 

e processamento da usucapião revela-se uma boa prática, na medida em que é apta a aumentar 

a qualidade dos serviços, reduzir os riscos de erros e agilizar o procedimento. 

 

2.6.2 Modelo de procedimento de qualificação registral adotado 

 

O segundo aspecto importante da gestão de processos da usucapião extrajudicial refere-

se ao modo como é feita a qualificação registral e sobre qual o cargo do profissional 

responsável. 

Na pesquisa, foram mapeados os seguintes dados: 

 

 

 
74 Em algumas respostas houve indicação da qualificação do preposto especializado, o qual tem destaque pela 

experiência e/ou pela qualificação, com bacharelado em direito e, por vezes, pós graduação lato sensu. Contudo, 

no formulário, o que se pretendeu mapear foi a preocupação do oficial em distribuir os pedidos de usucapião para 

preposto específico que, na visão daquele, tem mais condições de fazer o processamento do pedido. 
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               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Conforme gráficos acima: 

a) em 37,5% dos cartórios pesquisados, a qualificação registral e a elaboração da minuta 

do ato ou da nota são feitas por um só profissional, sem conferência por outro (fase 

única); 

b) em outros 37,5%, a qualificação registral e a elaboração da nota ou ato são feitas por 

um profissional e conferidas por outro (fase dupla); 

c) em 25%, a qualificação registral é feita por um profissional, que lista as exigências; 

outro elabora a nota de exigências e/ou ato de registro; e um terceiro realiza a 

conferência (fase tripla); 

d) em nenhum dos cartórios pesquisados, há uso de planilha eletrônica ou software de 

qualificação registral automática como uma fase do procedimento de qualificação 

registral. 

Portanto, constata-se que a prática usual quanto à qualificação registral é de que seja 

feita por um profissional, com a conferência por outro. Esta também se revela como boa prática, 

pois a revisão é um procedimento de gestão que reduz a quantidade de erros (e, portanto, o risco 

de riscos jurídicos).  

Quanto ao caso de serventias em que o procedimento de conferência não é possível, 

devido ao dimensionamento da equipe e à falta de profissional tão qualificado como o executor, 

recomenda-se que a qualificação seja feita em um dia e revisada em outro, ainda que pelo 

mesmo profissional. Esse intervalo de tempo permite o descanso do responsável e aumenta a 

37,5%

37,5%

25,0%

Gráfico 05 - Modelos de qualificação registral em fases

Fase única: qualificação + execução, sem conferência

Fase dupla: qualificação + execução / conferência

Fase tripla: qualificação / execução / conferência
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chance de identificação de erros e correção de equívocos (nem que sejam de uso da língua 

portuguesa ou digitação). 

 

2.6.3 Cargo do responsável final pela qualificação registral e prática de atos registrais 

 

Como reflexo da forma de distribuição especializada identificada no subitem 2.6.1, 

observa-se que a complexidade do processamento da usucapião extrajudicial faz com que o 

Oficial busque conferir ou executá-lo pessoalmente ou delegar tal função para seu substituto, o 

que acontece, respectivamente, em 37,5% e 25% dos casos. Veja-se: 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A distribuição do cargo dos responsáveis por cada fase da qualificação registral75, é 

expressa abaixo: 

 

 

 
75 Nesse gráfico, a qualificação em fase tripla foi classificada juntamente com a em fase dupla, porquanto na 

primeira as fases de qualificação e execução são feitas por dois escreventes diversos. 

37,50%

25,00%

37,50%

Gráfico 06 - Cargo do responsável final pelo ato 

registral

Escrevente Substituto(a) Oficial
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  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Portanto, constata-se, na qualificação registral de usucapião extrajudicial, são usuais as 

seguintes práticas: 

a) adoção de procedimento de conferência por outro profissional para a qualificação 

registral e elaboração de atos ou notas em 62,5% das serventias; 

b) atuação direta do Oficial ou Substituto no processamento da usucapião extrajudicial em 

62,5% dos cartórios. 

Da análise destas, verifica-se que, além de usuais na amostra analisada, são boas práticas 

as listadas acima, porquanto primam pela revisão dos serviços por outra pessoa, bem como pela 

alocação da mão-de-obra conforme qualificação.  

Ressalva-se que os dados apresentados exprimem a realidade da amostra de pesquisa e 

não permitem concluir que esta seja extensível e generalizável aos demais cartórios dos Estados 

de Minas Gerais e São Paulo ou que as práticas identificadas sejam adotadas apenas quanto à 

usucapião extrajudicial ou  para todos os tipos de títulos que ingressam na serventia.  

 

2.6.4 Utilização de checklist de qualificação registral 

 

Ademais, realizou-se pesquisa sobre se é adotado ou não o uso de checklist para a 

qualificação registral. Veja-se: 
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Gráfico 07 - Distribuição de fases de qualificação por 

cargo 

Escrevente Substituto(a) Oficial
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 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Do gráfico, depreende-se que o uso de checklist é feito por 63% das serventias 

pesquisadas e, portanto, é a prática mais usual. Apesar de ser bastante considerável o percentual 

de 37% que não adota tal ferramenta.  

Noutro giro, em nenhuma das serventias a qualificação registral é feita pelo uso, em 

alguma fase, de planilha ou software eletrônico de qualificação registral. 

O checklist é uma ferramenta importante na gestão de processos, conforme demonstrado 

por Hales e Pronovost (2006). Com o efeito, o nível da função cognitiva é geralmente 

comprometido com o aumento dos níveis de estresse e fadiga, o que acontece frequentemente 

nos serviços com grande volume, intensidade e prazos curtos para conclusão. Por causa disso, 

muitos setores adotam uso de checklist com o objetivo de reduzir o erro humano, o qual, em 

linhas gerais, apresenta as seguintes vantagens: 

a) aumento do índice de correção da atividade; 

b) maior rapidez e eficiência na execução;  

c) padronização de procedimentos; 

d) sistematização da apresentação dos requisitos legais. 

A grande dificuldade quanto ao tema é a necessidade de uma gestão de processos 

efetiva, que atualize frequentemente os checklists e que propicie treinamento aos profissionais 

para sua utilização, especialmente, para que compreendam cada requisito e saibam diferenciar 

quando a situação fática se enquadra ou não em cada questão. 

37%

50%

13%

Gráfico 08 - Checklist na qualificação registral

Não uso de checklist específico, com acompanhamento dos requisitos

direto pela legislação
Utilização de checklist impresso específico e redação da Nota de

Exigências
Utilização de checklist específico, acrescido de acompanhamento pela

legislação
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Sobre o tema, um dos entrevistados apresentou a crítica de que a adoção de checklist 

pode limitar a atuação do profissional que faz a qualificação registral76, já que a usucapião 

extrajudicial se trata de procedimento complexo que exige muito mais do que uma lista de 

requisitos. 

Da prática jurídica registral da autora, independentemente do nível de qualificação do 

profissional, verifica-se que o checklist, além de sistematizar os requisitos legais a serem 

analisados, atua no sentido de reduzir o risco de esquecimento de requisito de qualificação. Isso 

porque exige que o responsável realize o passo-a-passo e execute o procedimento completo e 

não apenas de forma mental. Ademais, o estabelecimento de um procedimento estruturado de 

qualificação registral permite a divisão da execução em partes, o que reduz a complexidade de 

cada etapa e, por consequência, o risco de erro. 

Contudo, conforme já pontuado, é essencial que a adoção do checklist seja acompanhada 

de sua atualização, sempre que houver mudança de legislação ou de prática jurídica, e do 

treinamento da equipe. 

Portanto, além de usual, a utilização de checklists no procedimento de qualificação 

registral é uma boa prática. 

 

2.6.5 Práticas de gestão administrativa para a mitigação de riscos na usucapião extrajudicial 

 

Na pesquisa, os participantes indicaram as práticas adotadas pelas serventias para 

minimizar os riscos da qualificação registral em usucapião extrajudicial e para garantir maior 

agilidade e segurança jurídica em seu processamento.  

Classificadas por temática e de forma resumida, foram mencionadas as seguintes 

práticas de gestão administrativa adotadas para a mitigação de riscos na usucapião 

administrativa: 

a) implementação de procedimento estruturado de qualificação registral e processamento 

da usucapião extrajudicial, que contenha: 

a.1) análise prévia de custos de processamento e registro, com o repasse da informação 

para o interessado; 

a.2) verificação prévia da existência de indisponibilidade ou de título contraditório 

referente ao imóvel; 

 
76 No caso, o entrevistado foi o titular da serventia e, antes de apresentar esse ponto, mencionou que possui uma 

equipe com alto nível de treinamento e muito qualificada. Então, ao ver do entrevistado, para esse tipo de 

profissional, o checklist impõe uma limitação ao seu potencial de atuação no caso concreto. 
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a.3) se não houver registro anterior, realização de buscas completas no acervo da 

serventia e em bases de dados da prefeitura, se houver, bem como solicitação de 

certidões dos cartórios-mãe; 

a.4) qualificação registral pelo seguimento de checklist, do Provimento e toda a 

legislação sobre o assunto, bem como elaboração de resumo do procedimento, que 

contenha: dados do requerente e seu procurador; dados do imóvel (se há ônus); 

modalidade de usucapião pretendida; dados do justo título (se houver); e relação 

das certidões dos distribuidores apresentadas; 

a.5) formulação clara das exigências, na nota, também com a indicação de como atender 

as exigências e do motivo pelo qual elas são necessárias (onde obter e por que). 

a.6) notificação de todos os possíveis interessados do imóvel de forma pessoal, com a 

publicação de edital apenas quando esgotados todos os esforços para localização; 

a.7) controle e acompanhamento das notificações pela elaboração de listagem com todos 

os dados do processo e relação de titulares dominiais, seus herdeiros e 

confrontantes, contendo seus endereços e todas as informações relativas aos 

resultados das referidas notificações; 

a.8) acompanhamento dos prazos dentro do processamento por supervisor ou pelo 

substituto; 

b) capacitação, atualização e treinamento dos colaboradores e distribuição para os mais 

experientes e qualificados. 

Note-se que a existência de um procedimento estruturado de qualificação registral e a 

capacitação da equipe são, conforme a norma ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), dois pilares da gestão de qualidade das 

serventias extrajudiciais que andam de forma conjunta77. 

Para a implementação de um ciclo de gestão funcional, primeiramente, cabe ao oficial 

definir os processos da serventia para a qualificação registral e processamento da usucapião 

extrajudicial, o que é formalizado por meio de procedimentos operacionais padrão (POP) e/ou 

 
77 A ABNT NBR 15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) especifica como 

requisito básico de gestão empresarial que a serventia possua um procedimento formalizado, ou seja, uma “prática 

formal realizada segundo documentos, diretrizes, instruções de trabalho e manuais, devidamente aprovados e 

instituídos”. O conjunto de práticas documentadas do cartório deve ser divulgado para os colaboradores, por meio 

de treinamentos e uso de outros meios de comunicação institucional, e atualizado ou revisado em intervalos 

regulares. Ademais, deve haver o estabelecimento de metas mensuráveis e os processos devem ser monitorados e 

avaliados por meio de indicadores que considerem, dentre outros fatores, o desempenho econômico do serviço e a 

competência da equipe de colaboradores. 
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instruções de trabalho (IT), que contenham todo o iter a ser seguido, bem como os requisitos 

legais a serem analisados em cada fase. 

Esses processos, para sua implementação, são divulgados para a equipe, com a 

realização de treinamento e avaliação constante do aprendizado e da aplicação do conhecimento 

na prestação de serviços. 

Após, são definidos os profissionais da equipe que serão responsáveis por cada 

atribuição e, para aumentar a segurança, é conveniente fixar que pelo menos as etapas e atos 

mais complexos sejam executados por um e conferidos por outro profissional.  

Para garantir a celeridade do processo, são estabelecidos prazos para cada fase e é criado 

um sistema de acompanhamento, por supervisor, do cumprimento destes pelos responsáveis. 

Conforme se depreende do exposto, de forma articulada e integrada, a existência de um 

processo definido de qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial, somado 

a um programa de capacitação e atualização permanentes da equipe, são instrumentos efetivos 

para a mitigação dos erros na prestação de serviços registrais e, portanto, da redução dos riscos 

do Oficial. 

 

2.6.6 Prazos para a prática de atos no processamento da usucapião extrajudicial 

 

Nas entrevistas, foram mapeadas as seguintes práticas de contagem de prazo para a 

realização da qualificação com a emissão de nota de exigências:  

a) prazo de até 15 dias a contar da prenotação, que é a prática usual; e  

b) prazo de até 60 dias para essa primeira análise, que é a prática não usual. 

Apesar de não haver prazo expresso para a emissão de nota de exigências fixado na Lei 

n.º 6.015/73, as NSCGJSP e o novo CNEMG fixam, respectivamente, no item 41 do Capítulo 

XX e no artigo 763, I78, para tal fim, o prazo geral de até 15 dias a contar da prenotação. 

De forma específica, o novo CNEMG, no artigo 1.160, §§ 4º e 5º, inovou ao estabelecer 

que o prazo para a análise do requerimento inicial, das petições e demais documentos e para o 

encaminhamento de diligências a cargo do registrador no curso da usucapião extrajudicial é de 

15 dias. Essa medida pacifica o tema em Minas Gerais e permite maior agilidade do 

processamento da usucapião extrajudicial, com a fixação de um prazo máximo para que o 

oficial tome as providências de sua competência para o andamento do pedido. 

 
78 Correspondência no antigo CNEMG: artigo 668. 
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É certo que o prazo da prenotação é prorrogado na usucapião extrajudicial, para 

viabilizar o processamento, que demora mais de 30 dias, mas isso não tem o condão de afastar 

a incidência dos prazos ordinários do Oficial, a quem cabe dar andamento ao procedimento.  

Portanto, nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, a nota de exigências deverá ser 

emitida em até 15 dias a contar da prenotação ou da apresentação de novos documentos para o 

atendimento de exigências. 

Em caso de exigência, a nota será encaminhada para o defensor por e-mail, com a 

fixação do prazo para seu cumprimento. Na pesquisa, foram identificadas práticas jurídicas 

diversas quanto à quantidade de prazo fixado para o advogado atender as exigências, quais 

sejam: 

a) prazo de 15 dias, que é a prática mais usual; 

b) prazo de 20 dias; 

c) concessão de novos prazos para atendimento das exigências, mediante solicitação do 

advogado ou defensor público, que também é prática usual. 

Após o levantamento dos dados, o novo CNEMG disciplinou a matéria em Minas Gerais 

ao determinar, no artigo 1.160, que “todas as notificações destinadas ao requerente serão 

efetivadas na pessoa do seu advogado ou do defensor público, por e-mail, com prazo para 

cumprimento de, no mínimo, 15 dias corridos”. Ademais, especifica as seguintes regras nos §§ 

1º a 3º deste artigo: 

a) a contagem do prazo eventualmente concedido para a apresentação de documentação 

complementar ou providências começa a partir do primeiro dia útil após o envio do e-

mail; 

b) se não cumpridas, sem justificativa, as exigências formuladas, o oficial deverá notificar, 

por e-mail, o advogado ou o defensor público, assim como o usucapiente, para atendê-

las no prazo preclusivo de 15 dias, com advertência de que haverá o encerramento por 

desídia do feito, com cancelamento da prenotação, e, em caso de novo pedido, este estará 

sujeito a: recolhimento de emolumentos de processamento e de prenotação; submissão 

do pedido a nova qualificação; e possibilidade de aproveitamento, conforme o caso, 

apenas dos documentos e dos atos regularmente praticados anteriormente que não 

impliquem prejuízo para terceiros.  

Portanto, diante do novo CNEMG, em Minas Gerais, deve ser atendido o disposto no 

artigo 1.160, que fixa prazo de 15 dias para o atendimento das exigências pelo advogado do 

requerente.  



55 

 

 

No Estado de São Paulo e em outros que não possuam regulamentação específica, da 

análise dessas práticas à luz do artigo 205 da Lei n.º 6.015/73 e do artigo 9º e parágrafos do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017, verifica-se que todas as práticas identificadas podem ser 

adotadas, com a ressalva de que, para fins de cancelamento da prenotação por omissão do 

interessado em atender às exigências legais, seja respeitado o prazo mínimo de 30 dias.  

Nesse caso, se fixado prazo menor, recomenda-se a reiteração da nota, com a concessão 

do prazo restante para se completar 30 dias e o alerta de que, se não atendidas as exigências ou 

solicitada a prorrogação de prazo, haverá o cancelamento da prenotação, com o pagamento dos 

emolumentos relativos ao processamento. 

Com efeito, o Provimento n.º 65/CNJ/2017, no artigo 9º, § 2º, especifica que “a desídia 

do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no art. 205 da LRP, bem 

como o cancelamento da prenotação”. Este dispositivo legal determina que os efeitos da 

prenotação cessarão automaticamente se, decorridos 30 dias do seu lançamento no Protocolo, 

o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais79.  

Da aplicação literal desta regra à usucapião extrajudicial, na qual a prenotação é 

prorrogada pelo prazo necessário para o processamento80, o prazo máximo para atendimento de 

exigências é de até 30 dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização, via e-

mail, da nota81. 

Se necessário e caso solicitado pelo Advogado, mediante justificativa, podem ser 

concedidas novas prorrogações ao prazo de atendimento das exigências, observado que: em 

Minas Gerais, cada novo prazo seja de 15 dias; e, em São Paulo e nos demais Estados sem 

 
79 Nesse sentido, dispõem as NSCGJSP quanto ao procedimento de intimação de devedor fiduciante: 240.2. 

Formulada nota devolutiva pelo registrador no período compreendido entre a admissão do requerimento de 

intimação e a certificação do transcurso de prazo sem purgação da mora, o não atendimento das exigências por 

omissão do requerente no prazo de 30 dias acarretará o arquivamento do procedimento de intimação, com o 

cancelamento da prenotação. 
80 Art. 9º O requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será autuado pelo oficial do 

registro de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. 
81 As NSCGJSP trazem essa regra de contagem de prazo expressa no item 418.17.6, de modo que é obrigatória no 

Estado de São Paulo. O novo CNEMG traz também uma regra geral expressa sobre a forma de contagem de prazos 

nos protocolos, que pode ser aplicada ao caso. Veja-se: Art. 763. O prazo para exame, qualificação e devolução 

do título com exigências ao apresentante, bem como de validade da prenotação, contados da data em que ingressou 

na serventia e foi prenotado no Livro nº 1 - Protocolo, será de: I - 15 (quinze) dias, no máximo, para qualificação 

do título; II - 15 (quinze) dias, no máximo, para registro do título reingressado no prazo de vigência da prenotação 

com as exigências cumpridas, sob o mesmo número de ordem, contados do reingresso; III - 30 (trinta) dias, para 

os efeitos da prenotação. § 1º Os prazos a que se refere este artigo iniciam-se no primeiro dia útil seguinte à data 

em que ingressou o título na serventia e foi prenotado no Livro nº 1 - Protocolo e contam-se em dias corridos, 

excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. § 2º Considera-se prorrogado o prazo até o próximo 

dia útil se o vencimento cair em dia em que não haja expediente ao público. § 3º Os prazos a que se refere este 

artigo podem ser prorrogados nas hipóteses legais.  Ao ver desta autora, a regra de contagem dos prazos a partir 

do primeiro dia útil subsequente à intimação também pode ser aplicada pelos demais Estados que não possuem 

regra em sentido contrário, por atender à lógica geral de contagem de prazos administrativos. 
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disciplina específica, cada prorrogação seja de prazo de até 30 dias, conforme artigo 205 da Lei 

n.º 6.015/73. 

Por serem compatíveis com o procedimento de usucapião extrajudicial e aprimorar a 

comunicação com o requerente e o advogado, recomenda-se, que em São Paulo e nos demais 

Estados em que não houver regra específica, sejam adotadas pelo oficial as providências 

previstas no artigo 1.160, §§ 1º e 2º, do novo CNEMG, quais sejam: se não cumpridas, sem 

justificativa, as exigências formuladas, notificar, por e-mail, o advogado ou o defensor público, 

assim como o usucapiente, para atendê-las no prazo preclusivo de 15 dias, com advertência de 

que haverá o encerramento por desídia do feito, com cancelamento da prenotação; e alertar que, 

em caso de novo pedido, este estará sujeito ao recolhimento de emolumentos de processamento 

e de prenotação e de submissão do pedido a nova qualificação. 

De outro lado, para garantir a celeridade da tramitação, que é um dos fatores de incentivo 

ao uso da usucapião extrajudicial, recomenda-se que o Oficial defina prazos máximos para o 

acompanhamento do processamento e prática dos atos registrais necessários a seu andamento, 

se não houver previsão normativa, e atenda os prazos máximos para a atuação do cartório em 

cada fase intercorrente, além daquele previsto para a emissão de nota de exigências.  

Assim, além dos prazos acima indicados, por exemplo, podem ser adotados os seguintes 

parâmetros: 

a) prazo de 5 dias a contar do termo final do prazo de impugnação para a certificação do 

resultado da notificação82; 

b) prazo de até 15 dias, se em Minas Gerais, ou até 30 dias, se no Estado de São Paulo, a 

contar do último evento para a prática do ato registral. 

Por fim, ainda para resguardar a celeridade da usucapião extrajudicial, na gestão de 

processos da serventia, recomenda-se a adoção de um procedimento formal de 

acompanhamento do processamento, de preferência por um terceiro, com vistas a atender os 

prazos fixados para cada fase.  

 

 
82 A Lei n.º 6.015/73 fixa o prazo de 5 (cinco) dias para a emissão de qualquer certidão (Art. 19. A certidão será 

lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou 

seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 

1975). Por sua vez, no decorrer de prenotação, o novo CNEMG fixa o prazo de 5 dias para a certificação do 

resultado da intimação do devedor fiduciante (Art. 966. Decorrido o prazo da interpelação sem purgação da mora, 

o oficial de registro deverá certificar esse fato, no prazo de 5 (cinco) dias.) e o mesmo prazo para a remessa do 

procedimento de retificação administrativa de área ao Juízo, em caso de impugnação (Art. 914. Decorrido o prazo 

de 5 (cinco) dias, permanecendo a controvérsia ou constatada a existência de impedimento para a retificação, os 

autos serão remetidos ao juiz de direito com jurisdição em Registros Públicos ou, onde não houver vara 

especializada, ao juízo cível.). (Correspondência no antigo CNEMG: artigos 814 e 864.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6216.htm#art19.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6216.htm#art19.
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2.7 Mapeamento e análise dos problemas e práticas de comunicação institucional com as 

partes envolvidas na usucapião extrajudicial 

 

Para o processamento célere e eficiente da usucapião extrajudicial, é importante que 

haja a atuação escorreita de todos os agentes responsáveis pela elaboração de documentos e 

pelo processamento, quais sejam, advogado, tabelião de notas e registrador de imóveis. 

Recomenda-se que procedimento seja iniciado com a contratação do advogado, que 

avalia o caso e define se o pedido é passível de processamento administrativo ou se deverá ser 

processado judicialmente83. Na primeira situação, são providenciados os documentos e provas 

pré-constituídos, inclusive os serviços técnicos, quando necessários. Na sequência, procede-se 

à lavratura da ata notarial no Tabelionato de Notas do local do imóvel. Então, o advogado 

elabora o requerimento, ao qual são juntados os documentos, e faz a prenotação perante o 

Cartório de Registro de Imóveis, que os atua e faz o processamento. 

Portanto, muitas vezes, o requerente e/ou o advogado realizam todos os procedimentos 

sem a obtenção de informações diretamente perante o cartório de registro de imóveis 

competente. 

Os requisitos de gestão empresarial para serviços extrajudiciais contidos na ABNT NBR 

15906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) englobam o foco nas 

partes interessadas como uma das medidas para se obter uma gestão adequada. Nesse sentido, 

ao definir os requisitos do sistema de gestão empresarial dos cartórios, referida norma elenca a 

comunicação com as partes interessadas como um de seus seis pilares. Sobre o tema, assim 

dispõe referida norma: 

 

3.3 Foco nas partes interessadas 

3.3.3.1 O serviço deve possuir sistemática para levantar e entender a 

percepção das partes interessadas e usá-las para promover mudanças. 

3.3.3.2 O serviço deve possuir mecanismos que permitam e facilitem às partes 

interessada a se comunicar, utilizar seus serviços e fazer suas reclamações e/ou 

sugestões. 

3.3.3.3 No que tange a uma abordagem proativa, o serviço deve dispor de um 

canal aberto com os usuários. 

 
83 O artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973 não exige a atuação do advogado na lavratura da ata notarial, de modo 

que a contratação deste pode ser postergada para a fase de formalização do requerimento. Contudo, para a autora, 

é mais adequado que haja a contratação do advogado no momento em que se optar por avaliar o cabimento da 

usucapião, a fim de que este avalie a pertinência do pedido e a melhor via de processamento. Com efeito, sobre o 

tema, determina a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB): 

Art. 1º São atividades privativas de advocacia: 

I - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; (Vide ADIN 1.127-8) 

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 
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NOTA Disponibilização de web site da opção “fale conosco”, “consulte seu 

pedido” etc. é considerada um canal aberto com o usuário. 

 

Na mesma linha, a Lei n.º 8.935/1994 impõe ao Registrador o dever de atender e orientar 

as partes com urbanidade, eficiência e presteza84, do que decorre a necessidade de 

implementação de práticas adequadas de comunicação com os usuários, que auxiliem na 

redução dos problemas enfrentados pelas partes para obter o registro do título. 

Destarte, devido à importância da qualidade do atendimento ao usuário e de uma 

comunicação efetiva, seja prévia ou durante o processamento da usucapião extrajudicial, a 

seguir, será feito o mapeamento dos principais problemas enfrentados pelos demais 

participantes para a produção do título e dos documentos (e que implicam a emissão de nota de 

exigências) e de quais práticas de comunicação institucional podem ser adotadas para a redução 

destes. 

 

2.7.1 Problemas dos títulos e documentos apresentados para registro identificados na 

qualificação registral em usucapião extrajudicial 

 

Cabe ao oficial o dever-poder de realizar a qualificação registral, na qual são 

identificados os erros, omissões e falhas dos títulos e documentos apresentados pelas partes 

para registro. Portanto, nela, é possível verificar quais as principais dificuldades enfrentadas 

pelos participantes para atender todos os requisitos legais da usucapião extrajudicial.  

Na pesquisa, os participantes identificaram os seguintes principais problemas em títulos 

e documentos apresentados a registro na usucapião extrajudicial: 

a) erros cometidos na lavratura da ata notarial pelo tabelionato de notas85; 

b) erros na elaboração do requerimento e demais petições do advogado86; 

c) erros do advogado no atendimento de exigências, a exemplo de não atendimento total 

ou parcial destas, apresentação de novos documentos com erros e/ou não reapresentação 

do requerimento e/ou de documentos anteriormente apresentados; 

d) falta de juntada de documentos obrigatórios pelo advogado na prenotação do 

requerimento87; 

 
84 Nesse sentido, a Lei n.º 8.935/1994 impõe, no artigo 4º, que “os serviços notariais e de registro serão prestados, 

de modo eficiente e adequado” e especifica: “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: [...] II - 

atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;”.  
85 O assunto é o terceiro mais listado na pesquisa. 
86 Esse ponto foi o listado de forma mais recorrente na pesquisa. 
87 Esse é o segundo ponto mais mencionado na pesquisa. 
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e) não conhecimento, pelos interessados, das situações em que o processamento da 

usucapião pode ser extrajudicial, dos documentos necessários, do papel da ata notarial 

e da necessidade de notificação de titulares de direitos reais e confrontantes88; 

f) falta de conhecimento acerca dos custos da usucapião extrajudicial. 

Os problemas listados possuem diversas causas, dentre as quais citam-se a má qualidade 

do ensino jurídico, a inexistência da matéria de registro imobiliário na maioria dos cursos de 

Direito, a falta de padronização dos procedimentos dos cartórios, a dificuldade de compreensão 

dos requisitos legais pela população em geral, a falta de se ensinar disciplinas de apoio como 

contabilidade e análise de viabilidade e risco no curso de direito, etc. 

Dado que a atuação do oficial de registro imobiliário é restrita ao processamento da 

usucapião extrajudicial em cada caso concreto, este é incapaz de resolver as causas raiz dos 

problemas acima.  

Contudo, em sua zona de atuação, é possível implementar medidas voltadas para a 

prévia, correta e completa orientação das partes sobre a viabilidade, os requisitos legais e os 

custos de manejo administrativo da usucapião. Essas práticas são abordadas nos subitens 

seguintes. 

 

2.7.2 Práticas de comunicação institucional com os tabeliães de notas 

 

Dentre os serviços extrajudiciais, incumbe aos notários a função precípua de orientar e 

formalizar juridicamente a vontade das partes, autenticar fatos e realizar todas as gestões e 

diligências necessárias ou convenientes para tal, nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei n.º 

8.935/1994. 

Portanto, é essencial que o notário esteja atualizado sobre todos os institutos jurídicos, 

bem como, para evitar notas de exigências, atue de forma alinhada com os registradores 

imobiliários. 

Com vistas a mitigar os erros cometidos na lavratura da ata notarial pelo Tabelionato de 

Notas, que foi um dos problemas usuais identificados pelos participantes da pesquisa, é 

possível, ao oficial, implementar medidas para melhorar a comunicação e para alinhar quais os 

requisitos legais dos instrumentos públicos que serão apresentados ao registro imobiliário. 

 
88 Foi identificada, por um dos participantes, a resistência / dificuldade dos adquirentes quanto a compreender a 

necessidade de notificação dos proprietários tabulares, por falta de aviso prévio pelos outros participantes do 

processo; inclusive, no caso, o usucapiente disse que “se soubesse, teria optado pelo processamento judicial”. 
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Para tal, a primeira prática que pode ser adotada é a realização de reuniões anuais ou 

semestrais de alinhamento, nas quais há o diagnóstico dos principais problemas encontrados 

nos títulos. 

Na sequência, conforme o diagnóstico obtido, pode ser feita a identificação da causa 

raiz dos problemas identificados, com o estabelecimento de ações corretivas para resolvê-los. 

Das informações obtidas na pesquisa e da prática da autora, listam-se, a seguir, os problemas 

mais comuns e as respectivas ações corretivas. 

 

 

    Quadro 01 - Problemas mais comuns e respectivas ações corretivas 

Problema Ação corretiva 

Divergência de interpretação dos 

requisitos legais de negócio jurídico 

Disponibilização de checklist de qualificação 

registral utilizado pelo oficial ao notário, com 

a realização de avaliação crítica conjunta de 

todos os quesitos e a uniformização da 

interpretação adotada. 

Falta de capacitação / atualização do 

notário ou prepostos 

Realização conjunta de treinamentos sobre 

temas específicos ou indicação de cursos 

sobre o tema. 

Adoção de prática jurídica específica ou 

não usual pelo oficial 

Informar, de modo formal, o tabelião de notas 

sobre a prática jurídica adotada no cartório 

para a qualificação de títulos referentes a 

imóveis de sua circunscrição. 

Falha ou dificuldade de comunicação 

entre Registro de Imóveis e Tabelionato 

de Notas 

Criação de grupos em meios de comunicação 

como o WhatsApp, para alinhamentos de 

pontos específicos e esclarecimento de 

dúvidas e compartilhamento de informações, 

ou criação de blog secreto com a participação 

de todos para a publicação dessas 

informações. 

Falta de conhecimento sobre quando é 

viável fazer a usucapião extrajudicial, 

custos ou documentos necessários 

Realização conjunta de treinamentos sobre 

tais situações e disponibilização de 

documento formal com as orientações 
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necessárias (listar situações que afastam o 

processamento extrajudicial da usucapião; 

explicar quais são os atos praticados e como 

calcular os emolumentos; apresentar lista 

detalhada de documentos necessários). 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

As ações acima são exemplos de soluções para reduzir a quantidade de erros na lavratura 

de atas notariais para fins de usucapião extrajudicial que têm custo baixo, porém, exigem a 

proatividade dos envolvidos e seu comprometimento com a eficácia e eficiência dos serviços 

prestados. 

Tais medidas, ao reduzir as divergências interpretativas e melhorar a qualidade dos atos 

praticados, implicam a redução de erros e retrabalhos, com a economia de recursos e de tempo 

para todos os cartórios envolvidos, bem como para os usuários. Ademais, implicam um ganho 

intangível de sinergia, padronização, redução dos prazos e de melhora da reputação para a classe 

notarial e registral. 

 

2.7.3 Práticas de comunicação institucional com o advogado e os interessados 

 

Na gestão de processos de qualificação registral em usucapião extrajudicial no cartório 

de registro de imóveis, é relevante que sejam adotados procedimentos eficientes de 

comunicação em dois momentos: 

a) antes da prenotação, com o atendimento do usuário e orientações sobre custas, 

viabilidade de processamento extrajudicial da usucapião e lista de documentos 

necessários para tal; 

b) após a prenotação, com a comunicação com o advogado e o requerente para o 

atendimento de exigências necessárias para viabilizar o processamento da usucapião ou 

de medidas a serem adotadas em caso de impugnação. 

De fato, a orientação prévia e correta dos usuários permite, dentre outras vantagens, o 

aumento da correção dos títulos e documentos apresentados para registro, bem como a maior 

satisfação quanto aos serviços prestados. Além do mais, para o oficial, evita a emissão de notas 

de exigências e reduz o tempo de processamento da usucapião extrajudicial. 
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Na pesquisa, foram mapeadas as seguintes práticas de gestão adotadas pelas serventias 

para o atendimento e a comunicação com os usuários: 

a) atendimento prévio para orientações aos interessados sobre o procedimento da 

usucapião extrajudicial e, após a prenotação, marcar conversas informais com as partes 

interessadas para obtenção de informações89; 

b) disponibilização no site de um roteiro para advogados com instruções para ingresso do 

processo completo e adequado; 

c) indicação, nas notas devolutivas, além da exigência com a respectiva fundamentação 

legal, dos meios de solução e de sua justificativa (onde obter e por que). 

Além dessas, cita-se, pela eficácia e por ser uma boa prática listada no manual Boas 

Práticas PQTA 2018 (APCER, 2019), a realização ou disponibilização de treinamentos para 

usuários de forma presencial ou on-line90, bem como a importância de haver um canal de 

comunicação aberto e efetivo entre o advogado e o registrador durante o processamento da 

usucapião. 

Todas essas práticas são meios adequados para permitir a correta orientação e o acesso 

à informação pelos interessados e contribuem para minimizar os erros nos documentos de 

usucapião extrajudicial identificados no subitem 2.7.1. A seguir, elas serão analisadas. 

 

2.7.3.1 Disponibilização de informações sobre usucapião extrajudicial no site institucional 

 

Quanto à fase de atendimento prévio à prenotação do título, destaca-se a prática de 

disponibilização, no site ou no atendimento presencial da serventia, de lista de documentos e 

modelos de requerimentos relativos à usucapião extrajudicial. 

Para verificar a situação atual da comunicação das serventias pelo uso de sites 

institucionais, foram realizadas pesquisas nos sites dos cartórios da amostragem. Inicialmente, 

foram levantados quantos cartórios possuem site institucional, com a obtenção dos seguintes 

resultados: 

 
89 Para esta e as respostas subsequentes, dadas por 6 participantes, foi formulada a seguinte pergunta: Da 

experiência do Oficial, quais as principais soluções adotadas pelo seu Cartório de Registro de Imóveis para agilizar 

e garantir segurança jurídica processamento da usucapião extrajudicial? 
90 O manual “Boas Práticas PQTA 2018” (APCER, 2018, p. 6-8) lista como boas práticas operacionais e de gestão 

da inovação referentes à comunicação com o usuário: capacitação dos usuários com apresentação de slides, visando 

a pré-qualificação dos títulos, diminuindo tempo de entrega, erros e retrabalho; guia rápido de consulta para o 

cálculo de Emolumentos para todos os tipos de serviços; canal do Youtube com treinamentos específicos dos atos 

do cartório; mídias sociais do cartório contendo boletim de notícias, informações de utilidade pública para os 

usuários, divulgação de práticas de saúde, segurança e ações socioambientais, novidades legislativas, além do 

calendário de eventos da serventia. 
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     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Da análise dos dados, constata-se que 98% dos cartórios da amostragem possuem site e 

que esta é a prática usual. Quanto a esses dados, cumpre observar que o alto índice de cartórios 

com sites é uma característica da própria amostragem escolhida, que é de serventias que foram 

premiadas com PQTA Diamante ou são certificados pela Norma ABNT NBR 15906 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010), cujos próprios requisitos 

tornam necessário que o cartório mantenha um site institucional para viabilizar a comunicação 

com os interessados. 

Sobre o momento do atendimento antes da prenotação, os participantes indicaram, como 

ferramenta simples e eficiente, a prática de disponibilizar lista de documentos necessários para 

a usucapião extrajudicial. Esta também pode ser complementada pela disponibilização de 

modelo de requerimento para usucapião, o qual, por já conter os requisitos formais do título, 

reduz os erros e omissões em sua elaboração91. 

 
91 Nesse sentido, dispõe também a ABNT NBR 15.906 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2010): 

3.5.3 Informações aos usuários 

3.5.3.1 As informações referentes a emolumentos e demais despesas legais devem ser dadas de forma que o usuário 

saiba claramente os valores envolvidos, evitando surpresas e descontentamento. 

3.5.3.2 Os usuários devem ser informados sobre quais os documentos necessários que devem ser apresentados em 

uma única oportunidade, evitando retornos desnecessários. 

NOTA: O serviço pode disponibilizar, sempre que possível, informações pelo web site, de forma que os usuários 

possam entender os processos, os documentos necessários e os valores envolvidos, evitando que tenham que 

retornar várias vezes. 

98%

2%

Gráfico 09 - Quantidade de cartórios com site 

institucional

Sim Não
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Esses documentos podem ser fornecidos no atendimento presencial da serventia ou 

enviados por e-mail ou, para alcançar maior público, serem publicados no site do cartório92. 

  Para se verificar se estas práticas são adotadas, cada site de cartório da amostragem foi 

consultado para se verificar a disponibilização de lista de documentos para a usucapião 

extrajudicial e de modelos de requerimento a ela relativo93. Veja-se: 

 

 

                  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora. 

 
92 A disponibilização de lista de documentos, modelos de requerimentos e outras informações sobre a usucapião 

extrajudicial (assim como de todos os títulos) no site do cartório mostra-se uma ação estratégica devido às medidas 

de prevenção ao Sars-Cov-2, causador da doença COVID-19. 
93 Dos 43 cartórios da amostragem, apenas 1 deles não possui site institucional. 

28%

72%

Gráfico 10 - Site com lista de documentos para 

usucapião extrajudicial

sim não

12%

88%

Gráfico 11 - Site com modelo de requerimento para 

usucapião extrajudicial

sim não
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Dos resultados, verificou-se que apenas 28% e 12% daquelas serventias disponibilizam, 

em seus sites, respectivamente, lista de documentos necessários e modelo de requerimento 

específico para a usucapião extrajudicial.  

Ou seja, apesar de serem consideradas boas práticas de comunicação com os usuários, 

a disponibilização de lista de documentos necessários e modelo de requerimento específico para 

a usucapião extrajudicial no site não é prática usual. 

Essa informação mostra que, mesmo nessa amostragem que possui procedimento de 

gestão administrativa formalizado, com o foco no usuário como um dos pilares, na maioria dos 

cartórios pesquisados, ainda é possível melhorar a comunicação com os usuários pela 

disponibilização dos documentos em referência. 

Outra ferramenta de comunicação que pode ser utilizada pelo oficial de registro de 

imóveis para permitir ao interessado a análise completa de se é viável ou não utilizar esse meio, 

é a disponibilização, no site ou no atendimento presencial, de planilha ou lista que contenha 

orientações sobre: 

a) cálculo de custas do processamento extrajudicial (em complemento, pode-se 

disponibilizar planilha de cálculo de custas comparado do processamento judicial e 

administrativo94, conforme proposta no subitem 4.2.3); 

b) casos em que, mesmo sendo viável, o procedimento poderá ser remetido para as vias 

judiciais, a exemplo de suscitações de dúvida e impugnações de titulares de direitos 

reais relativos ao imóvel, confrontantes ou dos entes federativos; 

c) procedimento de intimação, inclusive com a indicação de quem são as pessoas a serem 

intimadas e com referência ao fato de que somente serão notificadas por edital após 

tentativas de notificação por outros meios; 

d) situações em que não é possível o processamento extrajudicial da usucapião (em 

complemento, pode-se disponibilizar planilha de análise de viabilidade, conforme 

proposta no item 4.2.2). 

 

 

 

 

 
94 Sobre o tema, veja-se Rosiane Rodrigues Vieira e Eduardo Vinícius Pereira Barbosa (2020). 
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2.7.3.2 Atendimento especializado para a usucapião extrajudicial 

 

Tradicionalmente, os cartórios de registro de imóveis atendem os usuários 

presencialmente para o esclarecimento de dúvidas e orientações mais complexas. Com a criação 

das Centrais Estaduais de Registro de Imóveis, foram disponibilizados serviços eletrônicos de 

e-Protocolos, realização de buscas, visualização de matrículas, emissão de certidões, dentre 

outros.  

Contudo, devido à pandemia da COVID-1995, essa realidade foi alterada pelos 

Provimentos n.ºs 94 e 95/CNJ/2020, prorrogados até 31/12/2020 pelo Provimento CNJ n.º 

105/2020. Com efeito, durante esse período, os serviços de registro imobiliário serão prestados 

em todos os dias úteis, preferencialmente por regime de plantão a distância, com duração de 

pelo menos quatro horas e, quando excepcionalmente for necessária a adoção do plantão 

presencial, este terá duração não inferior a duas horas. 

Para isso, a realização de atendimentos presenciais de forma controlada e por 

agendamento prévio e a prestação de serviços registrais à distância tornaram-se realidade com 

a pandemia da COVID-19, o que tende a ser irreversível e marcar uma profunda mudança no 

modo de atuar os oficiais. 

Nesse contexto, especialmente para situações complexas como a usucapião 

extrajudicial, a implementação de um atendimento especializado, presencial ou à distância96, 

mostra-se como meio de efetivar o atendimento eficiente ao usuário, com a obtenção de maior 

economicidade para todas as partes. 

Conforme a realidade de cada comarca, no atendimento prévio, além da explicação das 

informações disponíveis no site, pode ser feita a avaliação da situação atual do imóvel, com 

orientações para, por exemplo, procurar primeiramente a Prefeitura, a fim de efetuar os 

lançamentos administrativos, e, se não houver registro anterior, sobre se há necessidade de 

apresentar certidões negativas de outros cartórios-mãe. 

 
95 A decretação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), foi feita pela Portaria n.º 188, de 30 de março de 2020, do Ministério 

da Saúde. 
96 A título de exemplo, no 1RIMC, titularizado pela autora, devido às restrições ao atendimento presencial impostas 

pela Portaria-Conjunta n.º 955/PR/2020, todo o atendimento de casos complexos é feito de forma virtual com 

agendamento diretamente pelo usuário na plataforma Minha Agenda Virtual 

(https://www.minhaagendavirtual.com.br/rimc). Após, há a realização de teleconferência pela plataforma acima 

ou pelo Google Meet. Da experiência de uso desse modelo, verificou-se que as principais vantagens são: fim da 

espera de atendimento; desnecessidade de deslocamento, com economia de tempo e manutenção do isolamento 

como medida de prevenção à COVID-19; possibilidade de compartilhamento de tela com todos os documentos 

pelos participantes da reunião (o que é muito útil para o responsável técnico mostrar estudos, por exemplo); e 

elaboração de nota de atendimento resumido por escrito, com as orientações para o usuário. 

https://www.minhaagendavirtual.com.br/rimc
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Também pode ser útil realizar esse tipo de atendimento durante o processamento da 

usucapião, nesse caso, com enfoque em obter informações sobre os requisitos para o 

deferimento, a exemplo de origem da posse, continuidade, etc. Essas conversas esclarecem 

dúvidas do oficial, bem como, se for o caso, orientam a formalização mais específica de 

exigências, com a indicação de documentos que a parte possui e que servem para esclarecer 

algum ponto de dúvida do registrador. 

 

2.7.3.3 Treinamentos especializados para os usuários de serviços 

 

Outra prática que pode ser adotada para reduzir os erros e omissões nos documentos 

elaborados e apresentados pelo interessado é a realização presencial ou disponibilização on-

line, no site institucional, em plataforma de ensino à distância, no canal do YouTube ou nas 

redes sociais, de treinamentos sobre usucapião extrajudicial para as partes envolvidas97. 

Podem ser oferecidos treinamentos sobre os seguintes aspectos da usucapião 

extrajudicial: 

a) análise de risco de indeferimento da usucapião extrajudicial; 

b) análise de viabilidade de utilização da usucapião extrajudicial; 

c) cálculos de custos e análise comparativa da usucapião judicial e administrativa; 

d) documentos e requisitos legais para a formalização do requerimento de usucapião 

extrajudicial; 

e) oficinas de boas práticas dos advogados na elaboração de documentos para usucapião 

extrajudicial; 

f) processamento perante o Cartório de Registro de Imóveis e registro da usucapião 

extrajudicial; 

g) tipos de usucapião e seus requisitos. 

Da prática profissional da autora, verificou-se que é uma ferramenta eficiente para levar 

informações aos usuários e que, se mantida com constância, permite, de um lado, a obtenção 

 
97 Desde o ano de 2013, o 1RIMC, cartório titularizado pela autora, realiza ações constantes do Programa “Quem 

Não Registra Não é Dono”, que objetiva promover treinamentos e/ou reuniões orientativas com usuários, outros 

Cartórios ou órgãos públicos, com vistas a: a) promover a melhoria da qualificação técnica dos envolvidos quanto 

a matérias de registro de imóveis; b) discutir e apresentar solução de demandas de regularização imobiliária na 

área de competência registral do 1RIMC; e c) reduzir a emissão de Notas de Exigências, com a maior celeridade 

e economicidade no registro do Título. No ano de 2019, referido programa recebeu Menção Honrosa do Prêmio 

Rares 2019 pela contribuição dada aos usuários ao longo de 6 anos e pelas diversas ações realizadas. Atualmente, 

devido à pandemia da COVID-19, são disponibilizados treinamentos para os usuários no canal do YouTube e na 

plataforma Minha Sala Virtual (https://minhasalavirtual.com/). A vantagem de utilização desta última é a 

possibilidade de emissão automatizada de certificado de participação para o usuário, após a realização de teste 

e/ou exame final sobre o assunto do treinamento ministrado. 

https://minhasalavirtual.com/
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de conhecimentos e qualificação pelos envolvidos e, de outro, a redução dos erros e retrabalhos 

que dificultam, encarecem e atrasam o processamento da usucapião extrajudicial. 

Tais treinamentos também servem como meios de divulgar o instituto, que ainda é 

pouco utilizado, com o aumento da quantidade de serviços realizados na serventia. 

 

2.7.3.4 Comunicação com o advogado durante o processamento da usucapião extrajudicial 

 

O Provimento n.º 65/CNJ/2017 determina, no § 1º do artigo 9º, que: “Todas as 

notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado ou do 

defensor público, por e-mail.” 

Nas entrevistas, constatou-se que todas as serventias utilizam a comunicação via e-mail 

com o procurador do requerente, de modo que não há divergência entre a prática legal e a usual. 

A comunicação via e-mail pode facilitar tanto o atendimento imediato das exigências 

formuladas quanto o esclarecimento de dúvidas ou alinhamentos acerca do processamento da 

usucapião extrajudicial. Isso evita erros e retrabalhos e dá mais agilidade para o processamento. 

Na definição do procedimento formal de processamento da usucapião extrajudicial, 

recomenda-se que seja feita a elaboração de modelos formais de comunicação via e-mail com 

o usuário sobre os casos mais recorrentes, a exemplo do envio de nota de exigências, bem como 

a promoção de treinamento da equipe sobre técnicas de redação oficial de e-mail corporativo98. 

A comunicação por meio exclusivamente eletrônico no processamento da usucapião foi 

uma escolha acertada do Provimento n.º 65/CNJ/2017, na medida em que reduz os custos e 

permite maior celeridade.  

Esta é uma boa prática que tende a ser estendida legalmente para outros procedimentos 

do registro de imóveis que exigem comunicação com as partes e são passíveis de impugnação, 

a exemplo da retificação administrativa do imóvel para inserção de medidas ou com alteração 

perimetral e do georreferenciamento de imóvel rural. 

 

 

 

 

  

 
98 Para a redação de documentos oficiais, que é o caso do e-mail de comunicação durante o processamento da 

usucapião extrajudicial, recomenda-se a adoção do item 6.4 do Manual de Redação da Presidência da República 

(BRASIL, 2018). 
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3 ANÁLISE DAS PRÁTICAS JURÍDICAS DE QUALIFICAÇÃO REGISTRAL EM 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO 

 

Nesse item, será feita a análise jurídica à luz da legislação, doutrina e jurisprudência das 

práticas jurídicas de qualificação registral indicadas no subitem 2.5. 

Para uma melhor sistematização do tema, foram mapeadas práticas jurídicas de 

qualificação registral referentes aos temas identificados como risco jurídico ou como 

ensejadores de dúvida na interpretação / aplicação da lei.  

Com efeito, por depender de fixação de sentido antes da aplicação, o mesmo dispositivo 

legal pode ser interpretado de diversas formas, o que reflete a dinâmica do meio jurídico.  

A seguir, quanto a cada um deles, serão apresentadas as práticas identificadas, seguidas 

de sua análise e classificação, com a formulação de recomendação(ões) de conduta, quando for 

o caso. 

 

3.1 Ata notarial para fins de usucapião extrajudicial 

 

A Lei n.º 6.015/1973 lista a ata notarial que atesta o tempo de posse do requerente e de 

seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, como um dos documentos a ser 

apresentado para o processamento da usucapião extrajudicial99. 

 
99 Em uma das entrevistas, foi mencionado, por um dos registradores ouvidos, que o trecho do artigo 216-A da Lei 

n.º 6.015/73 “conforme o caso e suas circunstâncias” demonstra que a ata notarial é um meio de prova importante, 

porém, pela própria letra da lei, não seria essencial. 

Esse não é o posicionamento adotado pelo Provimento n.º 65/CNJ/2017 e o CSM do TJSP já se manifestou duas 

vezes sobre a obrigatoriedade de apresentação de ata notarial no reconhecimento extrajudicial da usucapião, 

inclusive, em uma delas, com o afastamento da existência de inconstitucionalidade evidente, antinomia jurídica 

decorrente de incompatibilidade entre as normas ou conflito real ou aparente entre as normas que regem a atividade 

do tabelião de notas e as exigências do artigo 216, I, da Lei n.º 6.015/73 e o artigo 4º, I, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017. Veja-se: 

Registro de Imóveis – Usucapião extrajudicial – Necessidade de instrução do requerimento com ata notarial – Art. 

216, inciso I, da Lei nº 6.015/73 e art. 4º, inciso I, do Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, da 

Corregedoria Nacional de Justiça – Alegação de incompatibilidade da exigência formulada com a natureza jurídica 

e a finalidade da ata notarial – Exigência legal e normativa que não pode ser afastada, em procedimento de natureza 

administrativa, pelos fundamentos apresentados pelo apelante – Dúvida julgada procedente – Recurso não provido. 

(TJSP; Apelação Cível 1002887-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão 

Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do 

Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018). 

REGISTRO DE IMÓVEIS – Usucapião extrajudicial – Recusa no processamento do pedido ante a falta de 

confecção de ata notarial - indispensabilidade de apresentação do documento para aparelhamento do pedido inicial 

- Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1114209-92.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Anafe 

(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros 

Públicos; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 04/06/2020) 

Noutro giro, em se tratando de usucapião judicial, as partes podem utilizar a ata notarial para fins de constituição 

prévia da prova, contudo, esta não é requisito para sua concessão.  
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Nesse caso, a ata notarial será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver 

localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele, conforme os seguintes requisitos 

especificados no artigo 4º, I, e 5º, § 3º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017100, quais sejam: 

a) qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo 

cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto 

da usucapião; 

b) descrição do imóvel conforme a matrícula do registro em caso de bem individualizado 

ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as 

características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de 

qualquer acessão no imóvel usucapiendo; 

c) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores; 

d) a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente; 

e) a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional; 

f) o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva, sua localização e se estão 

situados em uma ou em mais circunscrições; 

g) o valor do imóvel; 

h) outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do 

procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes; 

i) consignação de que a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento 

de propriedade, servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de 

usucapião para processamento perante o registrador de imóveis. 

Na ata notarial, cabe ao tabelião de notas, a partir de suas impressões dos fatos e 

documentos apresentados, constatar a posse para fins de usucapião, o que não poderá ser feito 

 
100 O novo CNEMG e as NSCGJSP também tratam do instituto, respectivamente, nos artigos 263 e 264 

(correspondência no antigo CNEMG: artigos 234 a 235) e itens 139 e 140 do Capítulo XVI. A disciplina da ata 

notarial em ambos os Estados é convergente, porém, em Minas Gerais, constam também todos os requisitos do 

artigo 4º, I, “a” a “f”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. Da análise comparada, foram identificadas as seguintes 

diferenças: a) em Minas Gerais, conforme novo CNEMG, são requisitos da ata, além dos previstos do Provimento 

n.º 65/2017: declaração de ter sido lida ao solicitante e, sendo o caso, às testemunhas, ou de que todos a leram 

(artigo 235, IV); assinatura do solicitante e, sendo o caso, das testemunhas (artigo 264, IV, primeira parte); o nome 

do atual possuidor do imóvel usucapiendo (artigo 264, § 3º, I); os nomes dos confrontantes e, se possível, de 

eventuais titulares de direitos reais e de outros direitos incidentes sobre o imóvel usucapiendo e sobre os imóveis 

confinantes (artigo 263, § 3º, IV); eventual questionamento ou impedimento ao exercício da posse pela parte 

interessada (artigo 263, § 3º, VIII); a continuidade e a durabilidade do exercício da posse pela parte interessada 

(artigo 263, § 3º, IX); o exercício da posse com ânimo de dono pela parte interessada(artigo 263, § 3º, X); quem é 

reconhecido como dono do imóvel usucapiendo (artigo 263, § 3º, XI); e b) em SP, é requisito da ata notarial conter 

local, data, hora de sua lavratura e, se diversa, a hora em que os fatos foram presenciados ou verificados pelo 

Tabelião de Notas, e é facultado constar: declaração dos requerentes de que desconhecem a existência de ação 

possessória ou reivindicatória em trâmite envolvendo o imóvel usucapiendo (139.1, “a”); a relação dos documentos 

apresentados para os fins dos incisos II, III e IV, do art. 216-A, da Lei nº 13.105/15 (139.1, “c”); a assinatura do 

solicitante e de eventuais testemunhas (140, “a). 
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apenas com base nas declarações do requerente101. Para tanto, poderá realizar diligências no 

imóvel usucapiendo e constar imagens, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, 

além do depoimento de testemunhas, na ata notarial. Desse modo, especialmente nos casos em 

que há redução de prazo pela utilização do imóvel para o trabalho ou moradia, a juntada de 

fotos da ocupação do imóvel durante o tempo torna a prova da posse bastante robusta. 

Nos casos de usucapião de lote vago ou em área sem edificação, na lavratura da ata em 

Minas Gerais, cabe ao tabelião de notas exigir apresentação de ao menos duas testemunhas que 

atestem os atos efetivos de posse pelo tempo necessário à usucapião, nos termos do artigo 1.157, 

§ 1º, do novo CNEMG. Essa medida, por precaução e para fortalecer as evidências da ocupação 

de imóvel vago, pode ser adotada pelos tabeliães de outros Estados para fins de orientação do 

advogado e dos interessados e, se estes concordarem, com a consignação de pelos menos duas 

testemunhas da ocupação na ata notarial. 

Em se tratando de ata notarial de usucapião plúrima, conforme artigo 1.166, § 1º, I, do 

novo CNEMG e subitem 416.22, I, “a”, das NSCGJSP, caberá ao tabelião de notas atestar, de 

um modo geral, o tempo, a origem e natureza da posse dos ocupantes associados, com descrição 

das construções e benfeitorias realizadas, entre outras circunstâncias das ocupações, por ele 

consideradas úteis e necessárias. 

Conforme exposto, todos os requisitos da ata notarial para fins de usucapião 

extrajudicial foram especificados nos Códigos de Normas Extrajudiciais de Minas Gerais e  São 

Paulo ou no Provimento n.º 65/CNJ/2017 de forma detalhada102, o que impacta na qualificação 

registral, que abrangerá a análise de todos os seus requisitos legais. 

Apesar de ser mais comum tratar da qualificação registral imobiliária, é crucial enfocar 

que “o exercício da função qualificadora seja do Notário, seja do Registrador, se apresenta como 

imprescindível, considerando que está diretamente sintonizada com a validade formal ou 

substancial do ato ou fato jurídico, lavrado ou registrado” (RICHTER, 2004, p. 187). Trata-se 

de um poder-dever que se aplica à produção e análise de requisitos jurídicos e/ou documentais 

de qualquer ato notarial ou registral feito por esses delegatários de serviços extrajudiciais103.  

 
101 Ademais, é dever do tabelião de notas alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração 

falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei. 
102 Isso gera consequências positivas e negativas. De fato, por um lado, o detalhamento contribui para reduzir: a 

complexidade interpretativa, na medida em que os requisitos do documento são previamente definidos; e o risco 

relativo à necessidade de escolha da prática jurídica a ser adotada diante da lacuna legislativa. Por outro, aumenta 

a dificuldade de elaboração do ato e exige mais diligências e critérios para a sua elaboração pelo tabelião de notas. 
103 Segundo Luiz Egon Richter (2004, p. 210): “A função qualificadora do Notário tem na intervenção pela 

autenticidade do negócio jurídico o seu momento nobre, fazendo com que a vontade das partes seja enquadrada 

no mundo jurídico de forma válida e segura.” Referido autor (RICHTER, 2004, p. 216) explica que cabe ao tabelião 

a qualificação do actum, ou seja, há sua intervenção externa por meio de: verificação de legitimidade das partes; 

análise de seu propósito e manifestação de vontade; enquadramento do negócio jurídico nos institutos típicos ou 
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Nesse contexto, é importante que o tabelião lavre a ata notarial com o maior número 

possível de informações sobre a prova da posse e com atendimento aos requisitos legais, para 

o que se recomendam as boas práticas de: a) utilizar um checklist dos requisitos da ata notarial; 

b) se houver, juntar fotos comprobatórias da ocupação do imóvel ao longo do tempo; c) realizar 

diligências ao imóvel, com a consignação de suas impressões na ata notarial; e d) organizar o 

acervo probatório da ata de modo a comprovar todos os requisitos do tipo de usucapião 

pleiteado, inclusive, se for o caso, com a oitiva de testemunhas. 

Ademais, conforme já tratado no subitem 2.7.1, foi mapeado, como um motivo comum 

de emissão de nota de exigências, a apresentação de ata notarial falha ou incompleta, o que 

aumenta a complexidade da análise, com a necessidade de listagem de todos os erros e 

omissões, e o risco de erro na realização da qualificação registral ou redação da nota de 

exigências pelo registrador ou preposto. 

Para a qualificação registral da ata notarial, foram identificadas duas práticas jurídicas: 

a) a primeira, pela qual a ata é considerada essencial, contudo, é mais um meio de prova, 

de modo que, se o conjunto probatório for suficiente para atestar a aquisição por 

usucapião, não é necessário aditar ou retificar pequenas falhas da ata; e 

b) a segunda, que é a prática mais usual, entende que é necessário que a ata atenda todos 

os requisitos legais, inclusive formalidades, e, se não o fizer, será elaborada nota de 

exigências para sua correção ou complementação pelo tabelião de notas. 

Diante da independência do registrador, a escolha por uma ou outra prática acima 

depende do conceito de qualificação registral adotado por este104. Com efeito, se for adotada a 

concepção de que a qualificação registral impõe a verificação estrita de todos os requisitos 

formais e materiais da ata notarial, se ausente qualquer deles, será formulada exigência para 

que a ata notarial apresentada seja aditada ou rerratificada por instrumento público 

 
atípicos permitidos pela lei; análise da situação jurídica e fiscal; e solicitação de documentos comprobatórios para 

a lavratura do ato notarial. 
104 Ver subitem 2.4. 
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específico105, ou complementada pela apresentação de ata ou escritura pública declaratória 

adicional106.  

Por sua vez, se o posicionamento for de que a qualificação registral deve se ater ao 

conteúdo da ata (aspecto material e probatório), o oficial pode optar por não formalizar 

exigência para que seja complementada ou rerratificada diante de pequenas falhas107. Isso 

porque, na usucapião extrajudicial, a convicção do registrador é formada a partir de todo o 

acervo constante dos autos108, bem como é possível solicitar ou realizar diligências para a 

 
105 O novo CNEMG, no artigo 317, denomina escritura pública de aditamento o ato notarial assinado 

exclusivamente pelo tabelião de notas destinado a “suprir omissões e corrigir erros evidentes cometidos em 

escritura pública que já tenha sido objeto de traslado, se em nada for alterada a vontade das partes ou a substância 

do ato”, com a anotação da ocorrência à margem da escritura pública corrigida. De outro lado, nos termos do seu 

artigo 318, as falhas que não configurem meros erros evidentes serão corrigidas por escritura pública de 

rerratificação, na qual obrigatoriamente serão partes os mesmos comparecentes da escritura pública objeto de 

correção, seguida da anotação, à margem da escritura pública corrigida, desta circunstância, se do mesmo cartório, 

ou sua comunicação à serventia respectiva (correspondência no antigo CNEMG: artigos 286 e 287). 

Por sua vez, as NSCGJSP, no item 54, denominam ata retificativa a lavrada no livro de notas e subscrita apenas 

pelo tabelião ou por seu substituto legal, para fins de corrigir os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, 

constatáveis documentalmente e desde que não modificada a declaração de vontade das partes nem a substância 

do negócio jurídico realizado, quais sejam: a) omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos 

documentos exibidos para lavratura do ato notarial, desde que arquivados na serventia, em papel, microfilme ou 

documento eletrônico; b) erros de cálculo matemático; c) omissões e erros referentes à descrição e à caracterização 

de bens individuados no ato notarial; d) omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e 

das demais pessoas que compareceram ao ato notarial, se provados por documentos oficiais. Já no item 55, as 

NSCGJSP dispõem que “os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, quando insuscetíveis de 

saneamento mediante ata retificativa, podem ser remediados por meio de escritura de retificação-ratificação, que 

deve ser assinada pelas partes e pelos demais comparecentes do ato rerratificado e subscrita pelo Tabelião de Notas 

ou pelo substituto legal”. 
106 Sobre o tema, esclarece Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, pp. 194-195):  

Em sendo a ata um instrumento de constatação de fatos, poderia ser lavrada nova ata notarial, pelo Notário ou por 

outro Tabelionato, na qual se faça nova constatação visando a atender à solicitação do Registrador. 

O aditamento da primeira ata só é possível se tiver havido erro na transposição de algum elemento ou informação 

que tenha sido objeto de constatação pelo Notário, tendo ficado anotada ou arquivada a informação em seu arquivo. 

[...] 

Já a rerratificação é um ato que necessita da presença das partes que compareceram no primeiro instrumento, no 

qual novos depoimentos serão colhidos, para suprir ou corrigir o anterior. Não se mostra razoável rerratificar uma 

ata de depoimento, pois, a inquirição teria acontecido da forma narrada pelo Tabelião. O correto será lavrar uma 

nova ata notarial, ao qual deve comparecer apenas a parte que pretende corrigir, completar, esclarecer ou modificar 

o seu depoimento anterior, de modo que novos fatos serão objeto de apreensão e transladação pelo Notário. 
107 Sobre o tema, assim já manifestou o então Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador 

Pinheiro Franco:  

A omissão da advertência, na Ata Notarial [...] e nas retificações [...], de que não têm valor como prova ou para o 

estabelecimento da propriedade (art. 5º, § 3º, do Provimento CNJ nº 65/2017), não as desqualificam para efeito de 

instruir o procedimento de usucapião extrajudicial. (TJSP; Apelação Cível 1009670-61.2018.8.26.0019; Relator 

(a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Americana 

- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019).  
108 A ata notarial é um meio probatório obrigatório para a usucapião extrajudicial, entretanto, por si, não implica a 

aquisição da propriedade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – 

Indeferimento do pedido de levantamento do valor da indenização, ante a ausência de comprovação do domínio 

do imóvel objeto da expropriação - Manutenção do decisum – Não cumprimento de pressuposto legal previsto no 

artigo 34, do Decreto-Lei 3365/41 – Ata notarial de usucapião extrajudicial que não se presta a comprovar o 

domínio real sobre o bem expropriando - Propriedade do imóvel que somente restará comprovada com o registro 

do título no Cartório de Registro de Imóveis, o qual ainda não foi efetivado - Arts. 1227 e 1245 do Código Civil - 

Levantamento do valor do bem expropriado que só pode ser efetuado por quem fizer prova da titularidade dominial 

(art. 34 do Decreto Lei nº 3365/41) - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de 
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elucidação de quaisquer dúvidas, imprecisões ou incertezas, conforme artigo 17 do Provimento 

n.º 65/CNJ/2017. 

Da análise das práticas jurídicas acima, constata-se que ambas possuem supedâneo legal 

e que a adoção de uma ou outra depende da postura jurídica adotada pelo oficial de registro 

sobre o conceito de qualificação registral e quanto à assunção de riscos109. Afinal, por se tratar 

de atividade jurídica, o registrador possui independência e autonomia para a interpretação e 

aplicação do direito no caso concreto110.  

 
Instrumento 2179041-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de 

Direito Público; Foro de Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019). 
109 Por se tratar de atividade jurídica, o registrador possui independência e autonomia para a interpretação e 

aplicação do direito no caso concreto. Sobre o tema, ver: PINHO, Ruy Veridiano Patu Rebello. A independência 

jurídica do notário e do registrador. 2018. 187 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-

Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em:  

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21481/2/Ruy%20Veridiano%20Patu%20Rebello-Pinho.pdf. Acesso em: 

09 mai. 2020. 
110 Sobre a independência do registrador, transcreve-se parte do Parecer exarado em 29/10/2014, pelo 

Desembargador Ricardo Dip, à época na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, o qual foi 

aprovado na íntegra pela então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do Pedido 

de Providências n.º 0004511-80.2014.2.00.0000 (Requerente: Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná; 

Requerido: Conselho Nacional de Justiça – CNJ): 

3. A qualificação negativa na atividade própria dos registros públicos – ou seja, a recusa da prática de dado 

registro concretamente postulado – atrai a eventualidade do processo de dúvida (arts. 198 et sqq. e 296 da Lei n° 

6.015, de 31-12-1973), que tem seu itinerário legal. Já por isso não se parece recomendável que esta Corregedoria 

Nacional de Justiça, também observante do princípio da legalidade, intervenha, em abstrato e de modo 

normativo, antecipando soluções que a lei de regência afeta, em primeiro lugar e em concreto, ao próprio 

registrador, que, titular de uma delegação com fundamento na Constituição federal (art. 236), é um profissional 

do direito que possui, natural e legalmente (art. 28 da Lei n° 8.935, de 18-11-1994), o atributo da independência 

nos estreitos limites jurídicos do exercício de suas funções, submetendo-se ainda seu ato de qualificação ao 

controle inicial das instâncias judiciárias estaduais. 

5. A personalização jurídica autônoma dos cartórios extrajudiciais (caput do art. 236 da Constituição federal) e a 

independência profissional dos registradores e dos tabeliães (arts. 3° e 28 da Lei n° 8.935, de 1994) não impedem, 

no direito brasileiro atual, o controle intersubjetivo de suas atividades, com os correspondentes atributos 

de inspeção, de disciplina e de supervisão que as leis em vigor conferem ao Poder judiciário (§ 1° do art. 236 da 

Constituição e arts. 37, 35, inc. II, e 38 da Lei n° 8.935/1994). 

O atributo de supervisão, remetido pelo Código Político à normativa subconstitucional (§ 1° do art. 236), versou-

se na Lei n° 8.935/1994, que atribuiu ao Judiciário a expedição de “normas técnicas” (inc. XIV do art. 30) e o 

dever de zelar “para que os serviços (…) sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente” 

(art. 38). 

Essas regras são indicativas de que o controle conferido ao Poder Judiciário sobre as atividades notariais e 

registrárias condizem com a ideia de superintendência, assinando-se, pois, à tutoria judicial também um poder 

de orientação dos serviços dos registros e das notas. 

Sem embargo, atributos de controle, tanto que se refiram, tal o caso, a atividades dotadas de independência 

jurídica, são poderes de inspeção, de disciplina, de tutela revocatória e de superintendência (ou orientação), 

que não incluem, contudo, poder de direção, porque a direção – que implica um dever correspondente de rigorosa 

observância pelos tutelados – leva a um antagonismo essencial com a independência jurídica dos destinatários. 

Uma coisa é dar diretivas, recomendar boas práticas – desde que convenha fazê-lo e oportuno o seja –, outra, 

muito diversa, é dar ordens (ainda que ao modo geral e abstrato) em matéria que, subordinada a competência 

legislativa alheia, tampouco se acomoda à ideia de independência jurídica do destinatário da ordem, ressalvada 

sempre a ordem concreta proferida em devido processo legal (com observância do direito de defesa e de 

contraditório). (Grifos do original.) 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/21481/2/Ruy%20Veridiano%20Patu%20Rebello-Pinho.pdf
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Para reduzir o risco do oficial, a segunda prática provavelmente atinge melhor esse fim. 

Contudo, há de se verificar sua real necessidade, o que pode ser feito pela análise de risco do 

subitem 4.1.5. 

Noutro giro, na escolha da prática jurídica adotada é importante considerar a ponderação 

de Flauzilino Araújo dos Santos, já mencionada, de que a qualificação registral deve ser feita 

com atendimento das normas legais aplicáveis e em “condições psicologicamente favoráveis” 

ao registro do título. 

Na prática, da experiência qualificada da autora, verifica-se que, por vezes, solicitar a 

rerratificação ou apresentação de ata complementar é exigir um esforço grande e custoso para 

o requerente, que impacta duramente a economicidade. Outrossim, isso gera, para o oficial, a 

necessidade de realizar a qualificação registral dos novos documentos apresentados, o que, por 

vezes, implica a formalização de outras exigências.  

Ademais, se restarem dúvidas, é possível que seja realizada a justificação administrativa 

durante o processamento da usucapião extrajudicial, nos termos do § 15 do artigo 216-A da Lei 

n.º 6.015/73 e do § 1º do artigo 17 do Provimento n.º 65/CNJ/2017111, o que é apto para produzir 

provas ainda necessárias para a comprovação da prescrição aquisitiva.  

Nesse caso, o oficial notificará o requerente e/ou as testemunhas por ele indicadas para 

comparecerem a uma audiência de justificação administrativa, que é ato incluído no valor do 

processamento da usucapião extrajudicial112.  

Na data e horário marcados, o oficial ou preposto convidarão as partes para uma sala, 

na qual será realizada a audiência de justificação administrativa, conforme disposto nos artigos 

382 e 383 do CPC113.  

Ao final, será lavrado um termo de audiência de justificação administrativa, no qual 

constará, dentre outras informações: o número do protocolo; a identificação dos comparecentes; 

os pontos objeto de prova que geram dúvidas, imprecisões ou incertezas; a formalização dos 

depoimentos e dos esclarecimentos feitos por cada comparecente; local e data; nome completo 

e assinatura de cada presente e do oficial ou preposto que conduzir a audiência114. 

 
111 Apenas uma das serventias que participaram das entrevistas já realizou uma justificação administrativa de área, 

para esclarecimento de dúvidas e coleta de provas sobre aspectos de direito material da usucapião extrajudicial. 
112 Não há, em ambos os Estados, previsão legal de item específico nas tabelas para a justificação administrativa, 

de modo que esta não pode ser cobrada. 
113 O rito a ser seguido deve atender, por analogia, os artigos 358, 360 a 363, 365 e 368 do CPC. 
114 Para a lavratura da ata de audiência utilizar, por aplicação analógica, o artigo 367 do CPC, in verbis: 

Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, 

por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. 

§ 1º Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas 

em volume próprio. 



76 

 

 

 

3.2 Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 

domicílio do requerente e dos cessionários 

 

O artigo 4º do Provimento n.º 65/ CNJ/2017 especifica os requisitos do artigo 216-A, 

III, da Lei n.º 6.015/73115, ao exigir a apresentação, junto ao requerimento, de: 

 

IV – certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça 

Federal do local da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos 

trinta dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à 

posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: 

a) do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; 

b) do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou 

companheiro, se houver; 

c) de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se 

houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para 

completar o período aquisitivo da usucapião; 
 

 

 A despeito de tal dispositivo mencionar “certidões negativas dos distribuidores”, na 

verdade, a interpretação finalística do ato normativo revela que somente é necessário que as 

certidões de distribuição sejam negativas quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias 

referentes especificamente ao imóvel usucapiendo, ao requerente e àqueles a quem este soma a 

posse116. 

Ademais, as certidões dos distribuidores devem ser atuais, ou seja, emitidas no prazo de 

até 30 (trinta) dias antes da prenotação e conter, inclusive, as ações já encerradas (baixadas e 

arquivadas), para fins de viabilizar a análise sobre se houve discussão sobre a posse do imóvel 

 
§ 2º Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de 

secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não 

tenham poderes. 

§ 3º O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. 

§ 4º Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas 

internas dos tribunais. 

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde 

que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. 

§ 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, 

independentemente de autorização judicial. 
115 Artigo 216-A. [...] III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio 

do requerente;   
116 Sobre o tema, disserta Leonardo Brandelli (2016, p. 81): “Apesar de o texto legal asseverar que as certidões 

devem ser negativas, somente nos casos em que a positividade da certidão representar um empecilho ao 

reconhecimento da usucapião, porque afeta algum de seus requisitos obrigatórios, como, por exemplo, a posse 

mansa, pacífica e duradoura, é que terá ela que ser negativa. Caso seja positiva, mas as ocorrências nenhuma 

relação tiverem com o reconhecimento da usucapião, a positividade da certidão em nada afetará a possibilidade de 

reconhecimento extrajudicial do pedido, apesar de o teor do comentado inciso fazer parecer o contrário”. 
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no período de ocupação117. Isso porque a existência de ação judicial questionando a posse ou 

propriedade no período da prescrição aquisitiva pode afastar o requisito material da usucapião 

de posse mansa, pacífica e continuada. 

Sobre o papel das certidões judiciais na usucapião extrajudicial, explicou o então 

Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Pinheiro Franco: 

 

O inciso IV do art. 4º do Provimento CNJ nº 65/2017 esclarece que essas 

certidões se destinam a comprovar "...a inexistência de ações que caracterizem 

oposição à posse do imóvel".  

Assim ocorre porque a usucapião extrajudicial é reservada às hipóteses em 

que não existe litígio em relação ao imóvel, ou seja, àquelas em que é 

dispensável o ajuizamento da ação judicial que for a via adequada para a 

solução de controvérsia sobre o domínio do bem. 

 

As NSCGJSP, no subitem 416.17, autorizam, de forma expressa e excepcional, a 

dispensa da apresentação de Certidões Negativa dos Distribuidores de ações em nome dos 

titulares do domínio quando a obtenção for impossível pelo desconhecimento dos dados de 

qualificação pessoal (RG, CPF e filiação)118. 

Na mesma linha, o novo CNEMG prevê, no artigo 1.157, § 2º, a dispensa “de Certidões 

Negativas dos Distribuidores de ações em nome dos titulares do domínio quando sua obtenção 

for impossível, pelo desconhecimento dos dados de qualificação pessoal (RG, CPF e filiação), 

sendo suficiente a impressão do resultado da pesquisa online apenas com o nome”.  

Nesse caso, diante da impossibilidade de emissão de certidão de distribuição de ações, 

para a qual é obrigatório o CPF, em seu lugar, será apresentada a impressão do resultado da 

busca feita pelo nome da parte na consulta processual de 1ª e 2ª instância de cada Tribunal. A 

exemplo do caso das certidões negativas de distribuição de ações, recomenda-se que, aqui, 

também sejam juntados os andamentos referentes a processos baixados, para fins de verificação 

dos requisitos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. 

Quanto ao outros Estados, diante da falta de previsão de dispositivo semelhante no 

Provimento n.º 65/CNJ/2017 e se não houver tal autorização normativa do órgão corregedor 

local, é prudente a manutenção da exigência de apresentação das certidões em todos os casos, 

 
117 Na análise das certidões, deve-se observar, segundo Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 

228) “se a certidão inclui os feitos baixados e arquivados” e “se inclui as ações nas quais o pesquisado é 

autor/requerente”, além de “exigir certidão complementar, caso haja ação que, por sua natureza, possa repercutir 

na alteração dos requisitos exigidos para o tipo de usucapião pretendido”.  
118 Nesse caso, por prudência, na qualificação registral e nas buscas, caberá ao oficial verificar se não existem nos 

documentos apresentados ou no acervo da serventia as informações sobre o CPF da pessoa acerca da qual é 

necessário apresentar certidão de distribuição de ações. 
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com a suscitação de dúvida para decisão judicial sobre a pertinência ou não da exigência, nos 

termos do artigo 198 da Lei n.º 6.015/1973. 

Destarte, as certidões judiciais têm a finalidade de comprovar a ausência de litígio, que 

é um requisito essencial para o processamento administrativo da usucapião119. Em havendo 

controvérsia judicial ou impugnação no curso da usucapião extrajudicial, torna-se obrigatória a 

intervenção judicial para a solução da controvérsia, como disposto no § 10 do artigo 216-A da 

Lei n.º 6.015/73.  

Se as certidões judiciais apresentadas forem positivas, cabe ao oficial averiguar se 

alguma das ações nela listadas é referente ao imóvel e, se for, não deferir o processamento da 

usucapião.  Para tanto, a prática usual adotada pelos cartórios pesquisados, que se revela uma 

boa prática, é de se exigir a apresentação de certidão de objeto e pé apenas das ações listadas 

na certidão positiva de distribuição de ações que não puderem ser, de pronto, descartadas, por 

não terem objeto compatível com ações reais ou pessoais reipersecutórias120.  

 
119 Sobre o papel das certidões judiciais na usucapião extrajudicial, explicou o então Corregedor-Geral de Justiça 

do Estado de São Paulo, Desembargador Pinheiro Franco:  

O inciso IV do art. 4º do Provimento CNJ nº 65/2017 esclarece que essas certidões se destinam a comprovar "...a 

inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel".  

Assim ocorre porque a usucapião extrajudicial é reservada às hipóteses em que não existe litígio em relação ao 

imóvel, ou seja, àquelas em que é dispensável o ajuizamento da ação judicial que for a via adequada para a solução 

de controvérsia sobre o domínio do bem. 

Segue a ementa do caso: Registro de Imóveis – Usucapião extrajudicial – Necessidade de instrução do 

requerimento com as certidões de distribuição em nome dos titulares tabulares do imóvel – Art. 216, inciso III, da 

Lei nº 6.015/73 e art. 4º, inciso IV, alínea "b", do Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, da Corregedoria 

Nacional de Justiça – Alegações de desnecessidade das certidões e de impossibilidade de sua obtenção – Exigência 

legal e normativa que não pode ser afastada, em procedimento de natureza administrativa, pelos fundamentos 

apresentados pelos apelantes – Dúvida julgada procedente – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 

1009670-61.2018.8.26.0019; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior 

de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 

18/06/2019). 
120 Nessa lógica, assim dispõe o novo CNEMG acerca dos documentos para registro de loteamento: Art. 1.002. 

[...] § 4º Sempre que for expedida certidão positiva de ônus e ações relativamente ao imóvel ou à pessoa dos 

proprietários tabulares, deverá ser exigida certidão de objeto e pé ou histórico de tramitação extraída dos sítios 

eletrônicos oficiais dos tribunais em que conste, no mínimo, a identificação do processo, das partes, da fase 

processual e do valor da causa. § 5º Tal complementação será desnecessária quando se trate de ação que, por sua 

própria natureza, desde logo aferida pela certidão do distribuidor judicial, não tenha qualquer repercussão 

econômica ou relação com o imóvel objeto do loteamento. (Correspondente ao artigo 899, §§ 5º e 6º, do antigo 

CNEMG, no qual apenas era admitida certidão de objeto e pé e não o histórico de complementação.) 

Quanto ao tema, também é possível ao Oficial exigir certidão de objeto e pé de todas as ações existentes, caso não 

se sinta seguro em excluir tal exigência sem tal verificação. Isso porque tanto o § 5º do artigo 216-A da Lei n.º 

6.015/73 quanto o artigo 17 do Provimento n.º 260/CNJ/2017 conferem ao oficial de registro imobiliário 

atribuições plenas solicitar ou realizar todas as diligências necessárias para a elucidação de quaisquer dúvidas, 

imprecisões ou incertezas no processamento da usucapião extrajudicial, no que, por uma questão lógica, se inclui 

a apresentação de documentos complementares. 



79 

 

 

Nesse caso, para possibilitar a correta análise pelo registrador, a certidão de objeto e pé 

deve conter as informações sobre o processo, as partes, o pedido e a descrição completa do 

imóvel objeto do litígio121. 

Há discussão sobre se o princípio da concentração dos atos na matrícula, consagrado no 

artigo 54 da Lei n.º 13.097, de 19 de janeiro de 2015, afastaria a exigência de apresentação das 

certidões dos distribuidores judiciais122. Ao ver da autora, a usucapião extrajudicial possui 

procedimento administrativo específico, e, pelas regras de interpretação, o princípio da 

concentração da matrícula não tem o condão de afastar requisito documental expresso em lei 

especial123.  

Ademais, o Provimento n.º 65/CNJ/2017 esclarece que as certidões são apenas das 

Justiças Federal e Estadual, o que pode ser interpretado como justiça comum, que é a 

competente para processar as ações referentes a imóveis, ou também incluir as justiças 

especializadas (trabalhista, por exemplo). 

 
121 Sobre o momento final em que pode ser apresentada a certidão de objeto e pé, o CSM do TJSP, na Apelação 

Cível 1006567-12.2019.8.26.0019 (Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho 

Superior de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 

12/12/2019), decidiu que “não há vedação para que essa certidão [objeto e pé], e outras de distribuição cível e de 

inventário de bens que forem necessárias para a demonstração da inexistência de litígio quanto à posse e domínio, 

e para as notificações dos espólios, sejam apresentadas durante a fase de notificação”. 
122 Segundo esse princípio, em vigor desde março/2017, somente são oponíveis a terceiros as ações referentes ao 

imóvel que estejam devidamente averbadas à margem da matrícula. Portanto, atualmente, todos os negócios 

jurídicos são eficazes se não houver a existência da ação judicial referente ao imóvel averbada. Veja-se:  

Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis 

são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou 

averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: 

I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; 

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de 

fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; 

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade 

ou de outros ônus quando previstos em lei; e 

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade 

patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, 

inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o 

imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de 

aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. 
123 Nesse sentido, transcreve-se excerto de decisão do então Corregedor-Geral do Estado de São Paulo, 

Desembargador Pinheiro Franco:  

A concentração na matrícula dos direitos e ônus incidentes sobre o imóvel, por seu lado, não altera o resultado da 

dúvida porque a propriedade é presumida em favor dos titulares que figuram no registro imobiliário, não havendo 

que se falar em averbações e anotações premonitórias para assegurar direito que já detém por força do domínio. 

(TJSP; Apelação Cível 1009670-61.2018.8.26.0019; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão 

Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019). 
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Se o objetivo da lei ao exigir tais requisitos for apenas averiguar a existência de 

questionamentos sobre os requisitos para a usucapião (posse mansa, pacífica e continuada), há 

sentido em se solicitar apenas as certidões da justiça comum estadual e federal de 1ª e 2ª 

instâncias do local do imóvel e do domicílio das partes.  

Todavia, também há a prática jurídica menos usual de solicitar as certidões da Justiça 

Trabalhista, devido especificamente ao fato de que esta Justiça é a maior emanadora de ordens 

judiciais de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

(CNIB)124.  

No processamento da usucapião extrajudicial, a pesquisa da existência de 

indisponibilidades será feita pelo registrador como requisito para prática de atos de registro, por 

ser uma obrigação imposta pelo artigo 7º do Provimento n.º 39/CNJ/2014125. Ademais, a 

usucapião não implica o cancelamento dos ônus e gravames averbados à margem da matrícula, 

o que deve ser providenciado pelo requerente126. 

Desse modo, a apresentação das certidões negativas da Justiça Trabalhista, apesar de 

não ser a prática usual, pode ser exigida pelo oficial, por decorrer da literalidade do artigo 4º, 

IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017127. 

Nas entrevistas, foram identificadas, como práticas usuais, tanto a exigência de 

apresentar apenas as certidões da Justiça Comum Estadual e Federal, quanto das certidões 

destas, acrescida da Justiça Trabalhista. Ambas são consideradas, pela autora, boas práticas. 

Sobre o tema, uma outra boa prática que pode ser adotada é a de, na qualificação 

registral, quando não apresentados, o próprio oficial ou o preposto emitirem as certidões dos 

 
124 A CNIB foi criada pelo Provimento n.º 39, de 25 de julho de 2014, do CNJ, opera pelo endereço 

https://www.indisponibilidade.org.br/autenticacao/ e, conforme artigo 5º, as indisponibilidades de bens 

determinadas por magistrados, assim como seus respectivos cancelamentos, serão cadastradas nesta Central, 

vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados 

e aos Oficiais de Registros de Imóveis. Para se ter noção da dimensão da atuação da Justiça do Trabalho, no 2º 

semestre de 2019, no Brasil, esta Justiça foi responsável por 64,5% das ordens de indisponibilidade remetidas via 

CNIB, com um total de mais de 107.000 determinações. Esses dados foram obtidos a partir dos dados em xml de 

todas as ordens de indisponibilidade emitidas via CNIB de 01/07/2019 a 31/12/2019, baixadas para o Livro de 

Registro de Indisponibilidades do cartório titularizado pela autora. Esses dados não incluem as ordens de 

cancelamento, que foram excluídas dos cálculos.  
125 Inclusive, para evitar riscos, esta pesquisa deve ser feita também em caso de emissão de nota de exigências, 

para que o requerente tenha ciência de sua existência e, se for o caso, providencie seu cancelamento, para viabilizar 

o deferimento da usucapião. 
126 A consulta à CNIB é obrigatória para todos os notários e registradores do país, no desempenho regular de suas 

atividades e para a prática dos atos de ofício, conforme artigo 7º do Provimento n.º 39/CNJ/2014. Destarte, mesmo 

se não houver a apresentação de certidão da justiça trabalhista, a consulta à CNIB deve ser feita para a verificação 

da existência de ordens de indisponibilidade quanto aos titulares de direitos reais indicados na matrícula do imóvel 

usucapiendo, se houver. A existência de indisponibilidade será abordada no subitem 3.11. 
127 A adoção dessa prática implica o aumento do custo da usucapião, na medida em que haverá mais arquivamentos, 

além do tempo necessário para a obtenção desses documentos e para sua qualificação registral. Contudo, pode ser 

exigida por lei, o que será definido pelo Oficial. 

https://www.indisponibilidade.org.br/autenticacao/
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distribuidores da Justiça Federal e Estadual, bem como as de objeto e pé, quando for possível 

fazê-lo via internet e sem pagamento de custas. Essa medida reduz as exigências da nota e 

permite a diminuição da quantidade de certidões que poderiam não ser apresentadas ou ser 

apresentadas erradas ou vencidas.  

 

3.3 Cobrança da usucapião extrajudicial e casos de isenção ou gratuidade de justiça 

 

A cobrança da usucapião extrajudicial no cartório de registro de imóveis foi feita, 

inicialmente, conforme a disciplina específica em cada Estado, com o pagamento apenas dos 

emolumentos devidos pelo ato de registro e pelos demais atos praticados para tal fim. 

A partir da entrada em vigor do Provimento n.º 65/CNJ/2017, nos termos do artigo 26, 

II, foi previsto que, enquanto não for editada, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 

legislação específica acerca da fixação de emolumentos para o procedimento da usucapião 

extrajudicial, além do registro e dos demais atos necessários, também serão devidos 

emolumentos equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro128. 

No Estado de Minas Gerais, desde a Lei Estadual n.º 22.796, de 28 de dezembro de 

2017, que entrou em vigor em 29/03/2018, a Tabela de Emolumentos prevê item específico 

para o processamento da usucapião extrajudicial129. Na pesquisa realizada, não foram 

identificadas divergências quanto aos atos praticados, quais sejam: processamento (que tem 

 
128 Art. 26. Enquanto não for editada, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, legislação específica acerca da 

fixação de emolumentos para o procedimento da usucapião extrajudicial, serão adotadas as seguintes regras: 

I – no tabelionato de notas, a ata notarial será considerada ato de conteúdo econômico, devendo-se tomar por base 

para a cobrança de emolumentos o valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e 

territorial urbano ou ao imposto territorial rural ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado; 

II – no registro de imóveis, pelo processamento da usucapião, serão devidos emolumentos equivalentes a 50% do 

valor previsto na tabela de emolumentos para o registro e, caso o pedido seja deferido, também serão devidos 

emolumentos pela aquisição da propriedade equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para 

o registro, tomando-se por base o valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e 

territorial urbano ou ao imposto territorial rural ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado. 

Parágrafo único. Diligências, reconhecimento de firmas, escrituras declaratórias, notificações e atos preparatórios 

e instrutórios para a lavratura da ata notarial, certidões, buscas, averbações, notificações e editais relacionados ao 

processamento do pedido da usucapião serão considerados atos autônomos para efeito de cobrança de 

emolumentos nos termos da legislação local, devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente.  
129 A Tabela 4, que trata dos Atos do Oficial de Registro de Imóveis prevê os seguintes itens específicos aplicáveis 

à usucapião extrajudicial: 2 - Procedimento de intimação (por pessoa): c) Outras notificações ou intimações 

determinadas em lei, como, por exemplo, notificação em procedimentos de inserção/alteração de medidas 

perimetrais, estremação, usucapião, alienação fiduciária etc.; 8 – Usucapião: a) Pelo processamento de usucapião 

administrativo no cartório; b) Pelo registro, os mesmos valores finais ao usuário previstos na alínea “e” do número 

5 desta tabela.  

Em complemento, o Aviso n.º 25/CGJMG/2018, de 23/03/2018, no Anexo I, ao trazer “Orientações sobre 

utilização do selo de fiscalização (a que se refere o inciso III do Aviso da Corregedoria-Geral de Justiça nº 25, de 

23 de março de 2018)”, explicita: III - REGISTRO DE IMÓVEIS: c) USUCAPIÃO: será utilizado: 1) no 

requerimento a que se refere o art. 1.018-A do Provimento nº 260, de 18 de outubro de 2013, um selo pelo 

processamento; 2) no documento que comprovar a prática do ato, um selo pelo registro; 
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valor fixo e o selo gerado junto com a prenotação) e, se concedido, o registro da usucapião (com 

valor), acrescidos em qualquer caso dos arquivamentos, certidões emitidas, intimações, 

diligências e despesas.  

No Estado de São Paulo, a cobrança pelo processamento e registro da usucapião 

extrajudicial é feita de acordo com o artigo 26, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017130. Contudo, 

nas entrevistas, foram identificadas duas práticas jurídicas diversas, ambas usuais, quanto à 

interpretação desse dispositivo:  

a) para a primeira, se deferido o pedido, há a cobrança do valor integral do registro pelo 

processamento e cobrança de outro valor integral, conforme valor do imóvel, pelo 

registro da usucapião, ou, se indeferido, há a cobrança de 50% do valor do registro pelo 

processamento131; 

 
130 Realizada pesquisa no TJSP, no Banco de Sentenças, foi encontrada sentença no sentido de que, em se tratando 

de usucapião extrajudicial, a apresentação dos documentos referentes ao valor do imóvel é requisito para a 

prenotação, por serem indispensáveis para o cálculo de depósito prévio. Para demonstrar o raciocínio adotado, 

transcreve-se parte da sentença proferida em 27/11/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gilberto Luiz Carvalho 

Franceschini (Processo n.º 0025783-79.2019.8.26.0114, Classe: Pedido de Providências, Assunto: Registro de 

Imóveis, Comarca: Campinas, Foro: Foro de Campinas, Vara: 6ª Vara Cível, Data de Disponibilização: 

02/12/2019):  

[...] Segundo, a legislação registral autoriza expressamente a exigência de depósito prévio da quantia devida pelos 

serviços prestados. De fato, a faculdade de se exigir o depósito prévio do valor total ordinário é prerrogativa legal 

do Oficial Registrador, prevista no artigo 13 da Lei Estadual nº 11.331/2002, e artigo14, caput, da Lei nº 6.015/73, 

sendo-lhe vedado cobrar emolumentos parcialmente ou não cobrá-los, nos termos do item 54 do Capítulo XIII das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). 

E, ainda, se o valor do depósito prévio foi insuficiente, ressalvado o caso de penhora on line, que tem regramento 

próprio, é vedado ao Registrador devolver o título apenas para exigir a complementação. Deve o ato ser praticado 

desde logo, exigindo-lhe a diferença quando da entrega do título registrado, uma vez que sendo facultado ao 

Registro exigir o depósito prévio do valor total, se não o faz, não pode retardar o registro pretendido.  

Ademais, como mencionou o Oficial, o valor dos emolumentos para fins fiscais e administrativos, é considerado 

recebido no momento da prática do ato, ocasião em que o depósito prévio converte-se em pagamento (itens 

44.1,50,54, 55 e 69.1, do Capítulo XIII, das Normas de Serviço). A partir daí, deve ser lançado contabilmente 

como receita, sujeitando-se ao pagamento tanto do IRPF como do ISSQN.  

Os valores destinados ao Estado, à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público, ao Fundo de Compensação de Atos Gratuitos do Registro Civil, devem ser 

repassados na segunda feira seguinte à prática do ato, exceto o valor do Fundo, que é repassado no mês seguinte 

Tudo isso, independentemente do efetivo recebimento pelo registro. Se o registro não exige o depósito prévio 

integral, deve mesmo assim pagar os impostos e efetuar os repasses após a prática dos atos, cobrando, a posteriori, 

do usuário eventual diferença, sujeitando-se à disposição deste de pagar, pois do contrário, terá que se valer da 

cobrança judicial.  

Contudo, como no caso do usucapião extrajudicial são devidos emolumentos pelo procedimento em si, 

independentemente do seu desfecho, o usuário, diante da exigência de apresentação do DITR, pode simplesmente 

abandonar o caso e não pagar os emolumentos que deveria pelo simples fato de dar entrada no pedido.  

Por esse motivo, a comprovação do valor venal do imóvel relativo ao imposto territorial rural (indicado na DITR) 

deve ser feita desde logo, por ocasião da apresentação do pedido de usucapião, independentemente de seu desfecho, 

sendo devidos os emolumentos. 
131 Sobre o tema, na sentença referida na nota 183, consta posicionamento no sentido desta prática. Veja-se: “[...] 

o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 65/2017, que estabelece a cobrança pelo procedimento em 

si, no valor correspondente a 50% do valor previsto na Tabela de Emolumentos para registro e de mais 50% em 

caso de deferimento (art.26, II).” 
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b) para a segunda, a cobrança de 50% dos emolumentos do registro, com base no valor do 

imóvel, é feita pelo processamento, no momento da prenotação, e os outros 50%, pelo 

registro da usucapião, se deferida ao final.  

Sobre o tema, foi feita pesquisa jurisprudencial no site do TJSP, porém não foram 

encontradas decisões132. Por sua vez, ao consultar a tabela de emolumentos no site do TJSP, há 

redirecionamento para página da Central Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, na 

qual há a informação de que a cobrança da usucapião extrajudicial é feita conforme o primeiro 

posicionamento133.  

Da análise literal do referido artigo, para esta autora, será cobrado, pelo processamento, 

50% do valor para registro, se houver indeferimento, e, se deferido, além deste, mais 50% pelo 

valor do registro da usucapião extrajudicial, totalizando a quantia de um registro, conforme a 

segunda prática identificada. 

Acerca da cobrança de emolumentos, é necessária a ponderação de qual prática será 

adotada, pois há risco de responsabilidade civil e administrativa quando houver a cobrança de 

valores indevidos ou a maior. Isso porque a cobrança ilegal de emolumentos é um ponto 

sensível da disciplina dos serviços registrais. Tanto que a Lei n.º 8.935, de 18 de novembro de 

1994, trata do assunto como dever específico e como infração disciplinar expressa134. 

 
132 Foram analisadas sentenças referentes a dúvidas no ano de 2019, porém também não foram encontrados 

precedentes. 
133 Processamento da Usucapião Extrajudicial - Artigo 26, II, do Provimento CNJ nº 65/2017. 

Enquanto não for editada legislação específica acerca da fixação de emolumentos para o procedimento da 

usucapião extrajudicial, no âmbito do Estado de São Paulo, os emolumentos incidentes serão cobrados da seguinte 

forma: 

1) Pelo processamento inicial do 

pedido, ainda que haja 

indeferimento superveniente: 

50% do valor previsto para um registro com valor declarado (item 1 desta 

Tabela) 

2) Por ocasião do deferido do 

pedido: 

a) 50% do valor previsto para um registro com valor declarado (item 1 desta 

Tabela), sem prejuízo dos valores devidos pelo item acima (processamento 

inicial) e sem prejuízo de outras despesas acessórias como intimações e editais 

eventualmente necessários; 

b) Registro integral da aquisição originária (usucapião), conforme item 1 desta 

Tabela. 

Observações: 

a) A base de cálculo para o procedimento extrajudicial da usucapião, nos termos do artigo 26, II, in fine, do 

Provimento CNJ nº 65/2017, é o valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e 

territorial urbano ou, ao imposto territorial rural ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado; 

b) O valor de mercado aproximado do imóvel rural, no Estado de São Paulo, é aquele divulgado pelo Instituto de 

Economia Agrícola, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, sem prejuízo de outro valor 

eventualmente estabelecido pelo Município para fins de cobrança de ITBI, tal como ocorre com os imóveis 

urbanos. 

(Disponível em: https://www.registradores.org.br/Servicos/frmTabelaCustas.aspx. Acesso em:  

13 mar. 2020.) A tabela acima é mesma acessada pelo link do TJSP: 

https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/listaLinksPortal.do. Acesso em: 13 mar. 2020. 
134 Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: [...] 

VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício; 

https://www.registradores.org.br/Servicos/frmTabelaCustas.aspx
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/listaLinksPortal.do
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No Estado de Minas Gerais, pela cobrança de valor a maior ou indevido, incide multa 

de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a, no máximo, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais), e a restituição será feita em dobro135. Por sua vez, a Lei Paulista n.º 11.331, de 26 de 

dezembro de 2002, prevê, além da multa de 100 (cem) e, no máximo, 500 (quinhentas) 

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP’s)136, a restituição, ao interessado, do décuplo 

da quantia irregularmente cobrada137. 

 
IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;  

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta 

lei: [...]  

III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência; 

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30. 
135 Lei Estadual n.º 15.424, de 30/12/2004. Art. 30 – Sem prejuízo de outras sanções, o Notário e o Registrador 

ficam sujeitos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil 

e quinhentos reais), nas seguintes hipóteses: 

I – não afixar a tabela de valores dos emolumentos relativos a atos de sua especialidade nas dependências do 

serviço, em lugar visível e de fácil leitura e acesso ao público, em conformidade com as tabelas constantes no 

Anexo desta Lei; 

II – deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos cobrados; 

III – desobedecer às vedações que lhe são impostas no art. 16 desta Lei; 

IV – não afixar cartazes conforme disposto no art. 21-A desta Lei.(Inciso acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 17.950, 

de 23/12/2008.) 

“V – não afixar os cartazes de que trata o art. 21-B desta Lei.”(Inciso acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 21.451, 

de 4/8/2014.) 

§ 1º – A multa a que se refere o caput será imposta pelo Corregedor-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor 

do Foro, mediante processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla defesa. 

§ 2º – Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso, o Notário ou Registrador fica obrigado a 

restituir ao interessado o dobro da quantia irregularmente recebida. 

§ 3º Para a gradação da pena de multa prevista neste artigo, serão considerados, entre outros critérios, os 

antecedentes disciplinares do infrator. 

§ 4º A multa prevista neste artigo constituirá receita do Estado, devendo seu recolhimento e a restituição devida 

ao interessado ser efetuados pelo infrator no prazo de cinco dias úteis contados do trânsito em julgado da decisão. 

§ 5º O não-recolhimento da multa a que se refere o caput implicará sua inscrição como débito na dívida ativa do 

Estado.  
136 Conforme Comunicado Dicar n.º 83/2019 (DOE SP de 19.12.2019), o valor do UFESP em 2020 é de R$ 27,61. 

Então, a multa aplicável é de 2.761,00 a 13.805,00. 
137 Artigo 32 - Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, os notários, os registradores e seus prepostos estão 

sujeitos à pena de multa de, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 500 (quinhentas) UFESP’s, ou outro índice que 

a substituir, nas hipóteses de: 

I - recebimento de valores não previstos ou maiores que os previstos nas tabelas, nos casos em que não caiba a 

aplicação do inciso I do artigo 34 desta lei; 

II - descumprimento das demais disposições desta lei. 

§ 1º - As multas serão impostas pelo Juiz Corregedor Permanente, de ofício ou mediante requerimento do 

interessado, em procedimento administrativo, garantida a ampla defesa. 

§ 2º - Caberá ao Juiz Corregedor Permanente, na imposição da multa, fazer a gradação, levando em conta a 

gravidade da infração e o prejuízo causado. 

§ 3º - Na hipótese de recebimento de importâncias indevidas ou excessivas, além da pena de multa, o infrator fica 

obrigado a restituir ao interessado o décuplo da quantia irregularmente cobrada. 

§ 4º - As multas previstas nesta lei constituirão receita do Estado, devendo o seu recolhimento e a restituição devida 

ao interessado serem efetuados pelo infrator no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão definitiva. 

§ 5º - As multas não recolhidas no prazo previsto no parágrafo anterior sofrerão acréscimo mensal de 50% 

(cinqüenta por cento) de seus valores. 

§ 6º - Na hipótese de a restituição não ser efetuada no prazo previsto no § 4º, será expedida certidão relativa ao 

fato, pela autoridade competente. 
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Destarte, recomenda-se que: 

a) em Minas Gerais, conforme prática unânime, seja cobrada o processamento, juntamente 

com a prenotação, bem como os emolumentos devidos pelo registro da usucapião e 

pelos demais atos praticados, com previsão na tabela de emolumentos138; 

b) no Estado de São Paulo, a escolha da prática jurídica sobre a forma de cobrança de 

emolumentos pelo processamento e registro da usucapião extrajudicial, previstos no 

artigo 26, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, seja precedida da análise de riscos pelo 

oficial, com análise das penalidades previstas na legislação para a cobrança indevida ou 

a maior139, e haja a cobrança pelos demais atos praticados com previsão na tabela, 

conforme possibilitado pelo parágrafo único do referido dispositivo. 

Em se tratando de usucapião plúrima, observadas as recomendações acima, deve ser 

feita a cobrança de apenas um ato de processamento e, ao final, a cobrança individual de cada 

registro de pedido de usucapião considerado procedente em ato fundamentado (se no Estado de 

São Paulo, conforme artigo 26, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, a cobrança de 50% do valor 

do registro).  

No que concerne à incidência de isenções e/ou gratuidades, note-se que não há previsão 

de hipóteses específicas aplicáveis à usucapião extrajudicial por particulares no Provimento n.º 

 
§ 7º - Na hipótese de o pagamento das multas não ser efetuado no prazo estabelecido no § 4º, o Juiz Corregedor 

Permanente encaminhará o procedimento administrativo à Secretaria da Fazenda, para inscrição do débito na 

dívida ativa. 
138 Sobre a forma de cobrança no Estado de Minas Gerais, o CORI-MG aprovou os seguintes enunciados: 

11. Não é possível reconhecer gratuidade da justiça no procedimento de usucapião extrajudicial, não havendo 

previsão legal de processamento do pedido com isenção dos emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária. 

12. Os emolumentos pelo processamento de usucapião (tabela 4, n. 8, ‘a’) são devidos no momento da apresentação 

do requerimento para prenotação, independentemente da análise do requerimento e documentação e do resultado 

final do pedido. 

13. Os requerimentos apresentados entre 14/12/2017 (data do provimento 65/2017 do CNJ) e a entrada em vigor 

da Lei 22.796/2017 (28/03/2018) devem ser cobrados conforme art. 26, II, do Provimento do CNJ: 50% do valor 

da tabela 4, item 5, ‘e’ no momento do requerimento; e 50% no caso de deferimento do pedido, caso o deferimento 

ocorra até 28/03/2018. 

14. Com a entrada em vigor da Lei Estadual 22.796/2017, a cobrança do processamento da usucapião extrajudicial 

será feita com base na lei de emolumento mineira, conforme o ato praticado e a tabela vigente na data da prática 

de cada ato. 

15. No valor do processamento de usucapião (tabela 4, n. 8, ‘a’) não está incluído o arquivamento dos autos 

formados, sendo devida a sua cobrança conforme o número de folhas do procedimento.  

16. Além do valor relativo ao processamento de usucapião (tabela 4, n. 8, ‘a’), ainda serão devidos pelo interessado: 

a prenotação do requerimento (tabela 4, n. 7); notificação do titular registral e confinante(s) interessado(s)(tabela 

4, n. 2, ‘c’), busca (tabela 8, n. 3), diligência externa (tabela 8, n. 5), arquivamento (tabela 8, n. 1), conciliação, se 

for o caso (tabela 8, n. 10); e, em caso de procedência do pedido, abertura e encerramento de matrícula (tabela 4, 

n. 4), se necessário, e o registro da aquisição da propriedade (tabela 4, n. 5, ‘e’).  

17. As despesas com envio de correspondência física ou eletrônica, extração de cópias e de publicação de edital 

são de responsabilidade do requerente, devendo ser por ele adiantada sempre que houver pedido do Registrador. 
139 Ver subitem 4.1.6. 
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65/2017/CNJ ou na legislação federal. Destarte, são aplicadas as regras gerais para isenção de 

emolumentos, previstas na legislação federal e na de cada Estado140. 

Em Minas Gerais, foram identificadas práticas jurídicas diversas quanto à gratuidade de 

emolumentos para o processamento e registro da usucapião extrajudicial por particulares141. 

Para a primeira, que é a mais usual, não há hipóteses de isenção para a usucapião extrajudicial, 

diversas das existentes para o Estado de Minas Gerais e a União; e, para a segunda, menos 

usual, há isenção para usucapião extrajudicial para o requerente que se declare pobre no sentido 

legal142. 

No Estado de São Paulo, também não há previsão específica de isenção e/ou gratuidade 

para emolumentos em se tratando de particulares e a interpretação de todas as serventias 

entrevistadas é nesse sentido.  

Da análise da legislação, para esta autora, a concessão da gratuidade com base nos 

artigos 6º e 7º da Resolução n.º 35, de 24 de abril de 2007, do CNJ, para a usucapião 

 
140 Sobre o tema, a Lei n.º 10.169, de 29 de dezembro de 2000, dispõe: “Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal 

fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, 

observadas as normas desta Lei. Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao 

efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.” Sobre o tema, elucidativos os 

seguintes precedentes do STF:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. LEI ESTADUAL QUE 

CONCEDE ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de 7.4.97, do Estado de Minas Gerais. I.- 

Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se como taxas. Precedentes do STF. II.- À União, ao 

Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos 

serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito dessa legislação concorrente, ao 

estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º). III.- Constitucionalidade da Lei 

12.461/97, do Estado de Minas Gerais, que isenta entidades beneficentes de assistência social do pagamento de 

emolumentos. IV.- Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 1624, Relator(a): Min. 

CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 13-06-2003 PP-00007 EMENT VOL-02114-

01 PP-00176).  

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 174/1994 do Estado do Amapá. Isenção de emolumentos. Natureza 

tributária de “taxa”. Tributo estadual. 3. Alegação de ofensa ao art. 22, XXV, da Constituição Federal. 

Inocorrência. Diploma normativo que concede isenção de emolumentos não ofende competência privativa da 

União para legislar sobre registros públicos. 4. Ação direta julgada improcedente. (ADI 1148, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 25-

11-2015 PUBLIC 26-11-2015) 
141 Em se tratando de usucapião extrajudicial em que figure como requerente o Estado de Minas Gerais e a União, 

com as respectivas autarquias e fundações públicas, haverá isenções, conforme artigos 19 e 20, IV, da Lei Mineira 

n.º 15.424/2004. No entanto, diferente do Estado de São Paulo – o que será explicitado mais à frente -, não há 

previsão de isenção para outros Estados da Federação ou para os Municípios, os quais devem pagar os valores de 

emolumentos e taxa de fiscalização judiciária (TFJ) referentes aos atos praticados. 
142 Na entrevista, foi mencionado o seguinte raciocínio jurídico: se a usucapião pode ser processada judicial ou 

extrajudicialmente, conforme escolha do requerente, e se, na primeira forma, há gratuidade de custas do processo 

e de emolumentos para o registro no cartório de registro imobiliário (artigo 98 do CPC), não há porque não haver 

também na segunda situação. Nesse sentido, contudo com referência a outro fundamento legal, Marcelo Rodrigues 

(2019, p. 1068) assim comenta o antigo CNEMG, no item sobre o depósito prévio na usucapião extrajudicial: 

“Para a obtenção de gratuidade de que tratam os arts. 6º e 7º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 35, 

de 24 de abril de 2007, será apresentada pelos interessados declaração de que não possuem condições de arcar com 

os emolumentos e a TFJ, ainda que estejam assistidos por advogado constituído (art. 181, dessa codificação).” 
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extrajudicial não se trata da boa prática a ser adotada. Isso porque, conforme artigo 111, II, do 

Código Tributário Nacional (CTN)143, interpreta-se literalmente as normas que concedem 

isenção de taxas e tais dispositivos são aplicáveis144, expressamente, apenas aos casos de 

lavratura de escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Portanto, não 

se trata de hipótese de gratuidade extensível à usucapião extrajudicial. 

Noutro giro, é vedado ao oficial conceder desconto remuneratório de emolumentos ou 

outras parcelas. Com efeito, em Minas Gerais, o desconto ilegal impõe a aplicação das mesmas 

penalidades para a cobrança indevida ou a maior prevista no artigo 30 da Lei Mineira n.º 15.424, 

de 31 de dezembro de 2004. No Estado de São Paulo, apesar de não haver penalidade 

administrativa específica, o artigo 30 da Lei Paulista n.º 11.331/2002 prevê que qualquer 

interessado poderá reclamar contra a cobrança, a maior ou a menor, de emolumentos e despesas 

devidas, por petição, ao Juiz Corregedor Permanente. Em ambos, constatado o recolhimento a 

menor dos repasses, cabe ao oficial o dever de efetuar o seu recolhimento extemporâneo com a 

incidência de multa e correção monetária.  

Ante o exposto, recomenda-se que não seja concedida isenção ou gratuidade para o 

processamento e registro da usucapião extrajudicial se não houver lei específica estadual que 

preveja tal hipótese, nos termos de interpretação feita com base no artigo 111, II, do CTN.  

Para o cálculo de risco pela forma de cobrança ou concessão de isenção em usucapião 

extrajudicial, podem ser utilizadas as matrizes de avaliação de risco dos subitens 4.1.6 e 4.1.7. 

 

3.4 Edificação ou benfeitorias do imóvel usucapido pendentes de regularização e/ou 

averbação 

 

O § 3º do artigo 20 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 dispõe que “a abertura de matrícula 

de imóvel edificado independerá da apresentação de habite-se”. Ademais, referido provimento 

 
143 Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
144 Seguindo esse raciocínio, ao sentenciar Pedido de Providências de Autos n.º 1063962-10.2019.8.26.0100, a 

MM.ª Juíza, Dr.ª Tania Mara Ahualli, da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São 

Paulo (Data de Disponibilização: 14/08/2019), assim manifestou: “Assim, diante da natureza jurídica de taxa, certo 

é que eventual isenção somente poderá ser veiculada através de lei específica, conforme disposição expressa do 

art. 150, § 6º, da CF, o que não ocorre no presente caso: [...] 

À luz do artigo 111 do CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deverá ser interpretada 

literalmente, não havendo a possibilidade de extensão da norma mencionada. Logo, a simples argumentação do 

registrador da concordância no valor do desconto cobrado pelo processamento, ou seja R$ 808,09 nos 

emolumentos devidos no novo procedimento, uma vez que não causaria prejuízo aos entes públicos, deverá ser 

afastada, em consonância com o princípio da legalidade, que norteia os atos registrários, não sendo da competência 

deste Juízo administrativo deferir o desconto no valor dos emolumentos ou a isenção, logo, deverão as requerentes 

formular tal pretensão nas vias ordinárias.” 
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impõe que a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel 

usucapiendo seja indicada no requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião 

(artigo 3º, II) e atestada na ata notarial (artigo 4º, I, “a”). 

Da leitura conjugada desses dispositivos, verifica-se que, de um lado, a falta de baixa e 

habite-se não obsta a abertura de matrícula do imóvel usucapiendo e o registro da usucapião, 

contudo, por outro, também não regulariza administrativa e registralmente a edificação do 

imóvel145. Na verdade, em se tratando de usucapião, apenas se dá publicidade à situação fática 

de que a construção existe, o que, por vezes, é requisito para o próprio reconhecimento da 

aquisição pela posse. 

De fato, a obrigatoriedade da descrição da edificação, benfeitorias e acessões no 

requerimento e na ata notarial relaciona-se, especialmente, à necessidade de comprovação 

material dos requisitos da usucapião e algumas circunstâncias especiais, como a moradia, em 

que há redução do prazo da prescrição aquisitiva146. 

Sobre o tema, Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 347) explica que, 

se o requerente não possuir a certidão de habite-se, constará a descrição completa da edificação 

no requerimento, com a informação de que está pendente de regularização e será atestada sua 

existência na ata notarial, o que ensejará, após a abertura da matrícula e para fins de publicidade, 

a averbação da existência de construção pendente de regularização, conforme descrito no 

requerimento. Esse procedimento foi adotado pelo novo CNEMG no artigo 1.164, § 2º, o qual 

determinou que, “na hipótese de existir construção não regularizada, a matrícula será aberta 

para o terreno, devendo ser feita averbação de ofício, noticiando-se tal fato”. 

Por outro lado, se o requerente já detiver a certidão de habite-se da construção emitida 

pelo Município, que atesta a existência, condições de habitabilidade e regularidade da 

edificação do imóvel, deve juntá-la com os demais documentos necessários para tal fim ao 

requerimento de usucapião extrajudicial, para que seja feita a averbação prevista no 167, II, 4, 

da Lei n.º 6.015/1973.  

Assim, devido ao princípio da legalidade, esta averbação somente será realizada 

mediante a apresentação dos documentos necessários para tal147, quais sejam: certidão de baixa 

 
145 Sobre o tema, Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 164) explica: “Pela usucapião é sanada a 

questão da titularidade do bem, não se podendo extrair disso que as construções existentes se transformem de 

‘irregulares’ em ‘regulares’. Compete ao Município regulamentar as construções e atestar sua existência.” 
146 São elas: usucapião extraordinária especial, usucapião pro moradia, usucapião constitucional urbana. 
147 Sobre os documentos necessários para a averbação de construção, assim determinam as NSCGJSP: 

Capítulo XX. 120.3. As construções, ampliações, reformas e demolições serão averbadas quando comprovadas 

por habite-se, certificado de conclusão de obra ou documento equivalente expedido pela prefeitura, acompanhado 

da certidão negativa de débitos de contribuições previdenciárias relativas a obra de construção civil expedida pela 

Receita Federal do Brasil, ressalvado o disposto na Lei nº 13.865, de 08 de agosto de 2019. 



89 

 

 

de construção e habite; e Certidão Negativa de Débitos (CND) Previdenciários referente à obra, 

ressalvadas as hipóteses do artigo 47, § 6º, da Lei n.º 8.212/1991148, ou declaração, feita pelo 

interessado, de que se trata de construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de 

tipo econômico, executada sem mão-de-obra assalariada, nos termos do artigo 30, VIII, da Lei 

n.º 8.212/1991. 

Recentemente, pela Lei n.º 13.865, de 08/08/2019, foi inserido o artigo 247-A na Lei n.º 

6.015/1973, que dispensa o habite-se expedido pela prefeitura municipal para a averbação de 

construção, desde que atendidos os seguintes requisitos: construção residencial urbana 

unifamiliar de um só pavimento; finalizada há mais de 5 (cinco) anos; localizada em área 

ocupada predominantemente por população de baixa renda149. 

Quanto a essa hipótese, o novo CNEMG, no artigo 1.164, § 1º, autorizou que, na 

usucapião extrajudicial, mediante apresentação do documento referido no 247-A da Lei n.º 

6.015/1973, seja feita a abertura da matrícula com a descrição do terreno e da construção 

existente, sem necessidade de apresentação de certidão previdenciária ou declaração de 

dispensa. No Estado de São Paulo, como não há previsão expressa dessa, recomenda-se que 

seja feita a exigência de apresentação de CND ou declaração de dispensa desta, se for o caso de 

construção residencial unifamiliar. 

Do exposto, constata-se que, independentemente da regularidade ou não da edificação, 

no requerimento de usucapião extrajudicial, o requerente deverá indicar as construções, 

benfeitorias e acessões no requerimento e na ata notarial. Então, quanto aos documentos, pode-

se adotar uma das seguintes posições: 

 
No mesmo sentido, dispõe o novo CNEMG (correspondente ao artigo 940 do antigo CNEMG): 

Art. 1.040. Caso o prédio já esteja com a construção concluída ou o alvará de construção com data vencida, para 

o registro da instituição de condomínio, deverão ser apresentados os documentos especificados no art. 1.039 deste 

Provimento Conjunto, acrescidos dos seguintes:  

I - certidão de baixa e “habite-se” para o empreendimento, em via original;  

II - certidão negativa de débitos relativos a contribuições previdenciárias e de terceiros referente à obra (construção 

e/ou demolição), também em via original.  

Parágrafo único. A certidão mencionada no inciso II deste artigo, para fins de averbação de construção ou 

demolição, é válida a qualquer tempo, independentemente da data de sua emissão ou vencimento. 
148 Art. 47 [...] § 6º Independe de prova de inexistência de débito: [...] 
c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 

22 de novembro de 1966. [...] 
e) a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na 

forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
149 Apesar de a lei não especificar claramente qual documento deve ser apresentado para a averbação de construção 

pelo artigo 247-A, como o CNESP (item 60) e o novo CNEMG (artigo 803; correspondência no antigo CNEMG: 

artigo 705) determinam que a averbação os elementos indispensáveis à caracterização do imóvel será feita, 

exclusivamente, mediante apresentação de documentos oficiais, é necessário apresentar certidão emitida pela 

Prefeitura que ateste que a construção atende todos os requisitos desse dispositivo legal. 
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a) se o requerente já possuir ou tiver condições de providenciar os documentos necessários 

para a regularização da construção perante a Prefeitura Municipal, deve fazê-lo e 

apresentar os documentos para a averbação da construção juntamente com os demais 

exigidos para o processamento da usucapião extrajudicial; ou 

b) se não os possuir, isso não afasta seu direito de pleitear o reconhecimento administrativo 

da usucapião, e, com base na descrição constante do requerimento, será feita a averbação 

da existência da construção pendente de regularização, para fins de publicidade. 

Esse posicionamento é reforçado pela lógica consagrada no artigo 20, § 4º, do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017, que determina a abertura de matrícula apenas da fração ideal 

usucapida, nos casos de aquisição por usucapião de unidade autônoma localizada em 

condomínio edilício objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou sem a devida 

averbação de construção, ou em condomínio edilício constituído de fato, qual seja, aquele sem 

o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção. 

Nas entrevistas, foram identificadas as seguintes práticas jurídicas quanto à averbação 

da construção no imóvel: 

a) prática usual de abertura de matrícula ou registro de usucapião na matrícula sem a 

averbação da construção, apenas com averbação indicativa da existência desta, a qual 

está pendente de regularização; 

b) prática não usual de abertura de matrícula do imóvel com a construção, 

independentemente de apresentação do habite-se. 

Diante do disposto no novo CNEMG, em Minas Gerais, com a entrada em vigor deste, 

a prática a ser adotada é a primeira apresentada. Em São Paulo e nos demais Estados, se não 

houver disposição em sentido contrário, a prática mais usual acima apontada também é a boa 

prática quanto à matéria, porquanto evita o risco de responsabilidade civil, tributária e 

administrativa pela averbação de construção sem a respectiva autorização do Município, que 

detém competência para a fiscalização das obras e posturas. 

O CSM do TJSP, na Apelação Cível 1002214-84.2017.8.26.0281, já decidiu que “a 

averbação prévia das construções não seria óbice ao registro, já que poderia ser feita 

posteriormente”150, posicionamento que coaduna com o exposto pela autora e com o consagrado 

no artigo 1.160, § 3º, do novo CNEMG. 

 
150 REGISTRO DE IMÓVEIS – Usucapião Extrajudicial – Ata Notarial – Memorial Descritivo – Art. 176 e 225 

da Lei n° 6.015/73 – Impossibilidade de registro – Óbice mantido – Averbação de construção – Possibilidade de 

registro da usucapião independentemente da averbação da área construída – Titular do domínio figurando como 

promitente vendedor – Possibilidade do interessado optar pela aquisição originária, caso possua prazo para a 

prescrição aquisitiva – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002214-84.2017.8.26.0281; Relator 
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3.5 Imóvel usucapiendo com área inferior à FMP 

 

A FMP consiste em conceito jurídico de direito urbanístico e direito agrário que define 

qual a menor área do imóvel urbano e do imóvel rural, para fins de parcelamento do solo. 

Em se tratando de imóvel urbano, o conceito foi consagrado pelo artigo 4º, II, da Lei n.º 

6.766/1979, o qual impõe que “os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar 

a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 

previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes”. O município detém competência 

legislativa para alterar a FMP urbana, desde que respeitadas as medidas e a área mínima 

previstas na lei federal151. 

Quanto aos imóveis rurais, o Estatuto da Terra152 determina, no artigo 65, que “o imóvel 

rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade 

rural”. A FMP é fixada por ato normativo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), conforme a região153, e a lei prevê as seguintes exceções a ela: 

a) os parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão 

fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de 

apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não 

possuam outro imóvel rural ou urbano, caso em que fica vedado o desmembramento ou 

divisão do imóvel com área inferior à FMP154; 

 
(a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Itatiba 

- Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018). 
151 Nesse sentido, dispõe a Constituição Federal de 1988:  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...] 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

O Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001) estabelece as diretrizes gerais de política urbana a 

serem adotadas pelos Municípios, dentre as quais, destacam-se a VI, c ordenação e controle do uso do solo, de 

forma a evitar o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 

urbana (artigo 2º, VI, “c”) e a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais 

(artigo 2º, XV). 
152 Lei n.º 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
153 A tabela com o módulo fiscal dos municípios, na qual consta a FMP, está disponível em:  

http://www.incra.gov.br/pt/obtencao-de-terras/2-uncategorised/235-tabela-com-modulo-fiscal-dos-

municipios.html. Acesso em: 27 abr. 2020. 
154 Artigo 65, § 5º, da Lei n.º 4.504/1964. 

http://www.incra.gov.br/pt/obtencao-de-terras/2-uncategorised/235-tabela-com-modulo-fiscal-dos-municipios.html
http://www.incra.gov.br/pt/obtencao-de-terras/2-uncategorised/235-tabela-com-modulo-fiscal-dos-municipios.html
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b) desmembramentos decorrentes de desapropriação por necessidade ou utilidade pública 

ou de iniciativa particular que visem a atender interesses de ordem pública na zona rural, 

neste caso, mediante prévia e formal autorização do INCRA155;  

c) casos em que a alienação da área se destine comprovadamente a sua anexação ao prédio 

rústico, confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com área 

igual ou superior à fração mínima do parcelamento156; 

d) a emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em programas de 

regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na 

Amazônia Legal157; 

e) os imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar nos 

termos da Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006158;  

f) o imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do Município159; 

g) o imóvel objeto de regularização fundiária urbana ou rural160. 

Fora as hipóteses ressalvadas em lei, os atos com área inferior à FMP são nulos e é 

vedada tanto a lavratura de escrituras a eles referentes quanto o respectivo registro perante o 

 
155 Decreto n.º 62.504, de 8 de abril de 1968. 
156 Artigo 8º, § 4º, I, da Lei n.º 5.868, de 12 de dezembro de 1972.  
157 Artigo 8º, § 4º, II, da Lei n.º 5.868/1972. 
158 Artigo 8º, § 4º, III, da Lei n.º 5.868/1972. 
159 Artigo 8º, § 4º, IV, da Lei n.º 5.868/1972. 
160 Lei n.º 13.465, de 11 de julho de 2017. Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias 

de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 

independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural; 

No mesmo sentido, dispõe o novo CNEMG: 

Art. 1.110. Admite-se REURB de núcleo urbano informal constituído por unidades imobiliárias com área inferior 

à fração mínima de parcelamento prevista no art. 8º da Lei nº 5.868, de 1972, independentemente da propriedade 

do solo e de alteração formal do perímetro urbano previsto no art. 42-B da Lei nº 10.257, de 2001, ainda que 

situado em área qualificada ou inscrita como rural. 
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cartório de registro de imóveis competente161, sob pena de responsabilidade administrativa, 

civil e criminal de seus titulares ou prepostos162. 

O STF, em sede de repercussão geral, definiu que, por ter fundamento constitucional, a 

usucapião especial urbana não pode ser afastada por norma hierarquicamente inferior ou por 

interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado, de modo que a 

ela não se aplica a FMP163.  

 
161 Em consulta, a CGJMG, por meio da Decisão n.º 9786, de 17/11/2019, proferida pelo Juiz Auxiliar da 

Corregedoria, Dr. Paulo Roberto Maia Alves Ferreira (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2019), manifestou no 

sentido de que, em se tratando de registro de formal de partilha, a autorização para abertura de matrícula para 

imóvel transcrito com área inferior à FMP apenas visa a possibilitar que este ingresse no Livro 2 – Registro Geral, 

contudo, “a transferência e o registro de imóveis com áreas inferiores ao mínimo legal dependem de prévia 

autorização judicial, não sendo possível a interpretação de existência de ‘autorização implícita do juízo’". 

No mesmo sentido, mais recentemente, a Decisão n.º 1221, de 13 de fevereiro de 2020, proferida pela Juíza 

Auxiliar da Corregedoria Superintendente Adjunta dos Serviços Notariais e de Registro, Dra. Aldina de Carvalho 

Soares (ESTADO DE MINAS GERAIS, 2020). 

Contudo, o novo CNEMG tratou especificamente do tema ao dispor:  

Art. 779. A matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior; e, no 

caso de este ter sido efetuado em outra circunscrição, deverá ser apresentada certidão atualizada do inteiro teor da 

matrícula, com certificação de ônus e ações, expedida com antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data da 

prenotação. [...] 

§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, o oficial de registro abrirá matrícula, à qual dará continuidade com a prática 

de quaisquer atos, mesmo que a área descrita na transcrição seja inferior ao mínimo estabelecido na lei municipal 

ou na Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências”, no caso de imóvel urbano, ou inferior à fração mínima de parcelamento, no caso de imóvel rural. 

Diante do exposto, esse posicionamento da CGJMG deve ser alterado para permitir a prática de atos de registro 

em matrículas com área inferior ao FMP, desde que abertas antes da exigência legal para tal ou desde que haja 

autorização legal expressa para tal. 
162 Artigo 8º, § 3º, da Lei n.º 5.868/1972.  

NSCGJSP. 67. O Tabelião de Notas não poderá, sob pena de responsabilidade, lavrar escrituras de 

desmembramento de bem imóvel rural, se a área a ser desmembrada e a remanescente não forem iguais ou 

superiores à fração mínima de parcelamento (FMP), impressa no CCIR correspondente.  

67.1 O disposto não se aplica aos casos em que a alienação se destine, comprovadamente, à anexação a outro 

imóvel rural confinante e desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento.  

67.2. Os desmembramentos de bem imóvel, nas situações previstas no art. 2.º do Decreto n.º 62.504, de 8 de abril 

de 1968, também não estão sujeitos à restrição.  

Novo CNEMG. Art. 199. A alienação de parte ideal de imóvel rural somente será instrumentalizada pelo tabelião 

de notas se o imóvel integral possuir todos os documentos necessários a sua alienação e sua área não for inferior 

ao do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento, prevalecendo a de menor área, bem 

como se não houver localização, demarcação ou divisão da parte ideal.  

Parágrafo único. Se o tabelião de notas verificar que, na realidade, existem fundados indícios de fraude ao disposto 

no caput deste artigo, de modo a configurar ocupação irregular do solo, recusará a prática do ato mediante nota 

fundamentada. 

67.3. O Tabelião de Notas, nas situações referidas no subitem anterior, deverá consignar, no instrumento, o inteiro 

teor da autorização emitida pelo INCRA, a ser averbada à margem do registro do título no Registro de Imóveis. 
163 EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que preenchem 

todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido com fundamento em 

exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. A 

usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento em 

norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente 

assegurado. Recurso provido. 1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m2. Pretensão 

da parte autora de usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, dividida em composse. 2. Não é o caso 

de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal. 3. Tese aprovada: 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 
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Pela mesma ratio, entende-se que também não se aplicam à usucapião especial urbana 

o atendimento de outros requisitos urbanísticos impostos por lei federal ou municipal, a 

exemplo de testada mínima do lote ou área não edificante em faixas de domínio público das 

rodovias, águas correntes e dormentes e faixa de domínio das ferrovias.  Nessa linha, o novo 

CNEMG, no artigo 1.166, § 2º, admite a usucapião constitucional de área inferior ao FMP ou 

que não atenda aos requisitos urbanísticos previstos em lei. 

Após esse precedente, o STJ mudou seu posicionamento164 e já manifestou duas vezes 

com admissão da usucapião constitucional de área inferior à FMP, tanto em área urbana quanto 

rural165. Atualmente, a matéria é objeto do Tema / Repetitivo 985, afetado em 05/12/2017, ainda 

pendente de apreciação, no qual estão suspensos o REsp 1667842 / SC e o REsp 1667843 / SC. 

 
(dimensão do lote). 4. Recurso extraordinário provido. (RE 422349, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 

Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 

DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015). 
164 Sobre o posicionamento anterior do STJ, o seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. USUCAPIÃO. ÁREA MENOR 

QUE MÓDULO URBANO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg nos EDcl 

no Ag 1407458/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/05/2013, DJe 14/05/2013) CIVIL - RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ÁREA 

INFERIOR AO MÓDULO URBANO - LEI MUNICIPAL - VEDAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS 

ARTS. 550 e 552 DO CC/16 - INOCORRÊNCIA. 1 - In casu, como bem ressaltado no acórdão impugnado, o 

imóvel que se pretende usucapir não atende às normas municipais que estabelecem o módulo mínimo local, para 

parcelamento do solo urbano (fls. 168/169), não constituindo o referido imóvel, portanto, objeto legalizável, nos 

termos da lei municipal. Conforme evidenciado pela Prefeitura Municipal de Socorro, no Ofício de fls. 135, o 

módulo mínimo para o parcelamento do solo urbano daquele município é de 250m2, e o imóvel em questão possui 

apenas 126m2. Ora, caso se admitisse o usucapião de tal área, estar-se-ia viabilizando, de forma direta, o registro 

de área inferior àquela permitida pela lei daquele município. Há, portanto, vício na própria relação jurídica que se 

pretende modificar com a aquisição definitiva do imóvel. 2 - Destarte, incensurável o v. acórdão recorrido (fls. 

169) quando afirmou que "o entendimento do pedido implicaria em ofensa a norma municipal relativa ao 

parcelamento do solo urbano, pela via reflexa do usucapião. Seria, com isso, legalizado o que a Lei não permite. 

Anotou, a propósito, o DD. Promotor de Justiça que, na Comarca de Socorro, isso vem ocorrendo "como meio de 

buscar a legitimação de parcelamento de imóveis realizados irregularmente e clandestinamente." 3 - Recurso não 

conhecido. (REsp 402.792/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 316). 
165 Veja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. 

REQUISITOS DO ART. 183 DA CF/88 REPRODUZIDOS NO ART. 1.240 DO CCB/2002. 

PREENCHIMENTO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÁREA INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 422.349/RS. MÁXIMA EFICÁCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. 

Cuida-se de ação de usucapião especial urbana em que a autora pretende usucapir imóvel com área de 35,49 m2. 

2. Pedido declaratório indeferido pelas instâncias ordinárias sob o fundamento de que o imóvel usucapiendo 

apresenta metragem inferior à estabelecida na legislação infraconstitucional que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano e nos planos diretores municipais. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 422.349/RS, 

após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, fixou a tese de que, 

preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, cuja norma está reproduzida no art. 1.240 do 

Código Civil, 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). 

4. Recurso especial provido. (REsp 1360017/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 27/05/2016). 
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Ante o exposto, na usucapião constitucional também não é exigida área maior que a 

FMP para a usucapião de imóvel rural. 

Ainda quanto ao tema, note-se que a usucapião, nos termos do artigo 15, II, da Lei n.º 

13.465/2017, é um dos instrumentos de regularização fundiária urbana (Reurb)166. Destarte, 

conforme construção jurídica criada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Itabira, José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, em conjunto com o Município de 

Itabira, a usucapião do imóvel urbano, inclusive com área inferior à FMP ou que não atenda 

 
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO RURAL CONSTITUCIONAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

RURAL. MÓDULO RURAL. ÁREA MÍNIMA NECESSÁRIA AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO 

IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE 

ÁREA MÁXIMA A SER USUCAPIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ÁREA MÍNIMA. 

IMPORTÂNCIA MAIOR AO CUMPRIMENTO DOS FINS A QUE SE DESTINA A NORMA. 1. A propriedade 

privada e a função social da propriedade estão previstas na Constituição Federal de 1988 dentre os direitos e 

garantias individuais (art. 5.º, XXIII), sendo pressupostos indispensáveis à promoção da política de 

desenvolvimento urbano (art. 182, § 2.º) e rural (art. 186, I a IV). 2. No caso da propriedade rural, sua função 

social é cumprida, nos termos do art. 186 da CF/1988, quando seu aproveitamento for racional e apropriado; 

quando a utilização dos recursos naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como 

quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem observadas. 3. A usucapião prevista no art. 191 

da Constituição (e art. 1.239 do Código Civil), regulamentada pela Lei n. 6.969/1981, é caracterizada pelo 

elemento posse-trabalho. Serve a essa espécie tão somente a posse marcada pela exploração econômica e racional 

da terra, que é pressuposto à aquisição do domínio do imóvel rural, tendo em vista a intenção clara do legislador 

em prestigiar o possuidor que confere função social ao imóvel rural. 4. O módulo rural previsto no Estatuto da 

Terra foi pensado a partir da delimitação da área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel rural 

para o sustento familiar, na perspectiva de implementação do princípio constitucional da função social da 

propriedade, importando sempre, e principalmente, que o imóvel sobre o qual se exerce a posse trabalhada possua 

área capaz de gerar subsistência e progresso social e econômico do agricultor e sua família, mediante exploração 

direta e pessoal - com a absorção de toda a força de trabalho, eventualmente com a ajuda de terceiros. 5. Com 

efeito, a regulamentação da usucapião, por toda legislação que cuida da matéria, sempre delimitou apenas a área 

máxima passível de ser usucapida, não a área mínima, donde concluem os estudiosos do tema, que mais relevante 

que a área do imóvel é o requisito que precede a ele, ou seja, o trabalho realizado pelo possuidor e sua família, que 

torna a terra produtiva e lhe confere função social. 6. Assim, a partir de uma interpretação teleológica da norma, 

que assegure a tutela do interesse para a qual foi criada, conclui-se que, assentando o legislador, no ordenamento 

jurídico, o instituto da usucapião rural, prescrevendo um limite máximo de área a ser usucapida, sem ressalva de 

um tamanho mínimo, estando presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, parece 

evidenciado não haver impedimento à aquisição usucapicional de imóvel que guarde medida inferior ao módulo 

previsto para a região em que se localize. 7. A premissa aqui assentada vai ao encontro do que foi decidido pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, em conclusão de julgamento realizado em 29.4.2015, que proveu recurso 

extraordinário, em que se discutia a possibilidade de usucapião de imóvel urbano em município que estabelece 

lote mínimo para parcelamento do solo, para reconhecer aos recorrentes o domínio sobre o imóvel, dada a 

implementação da usucapião urbana prevista no art. 183 da CF. 8. Na oportunidade do Julgamento acima referido, 

a Suprema Corte fixou a seguinte tese: Preenchidos os requisitos do art. 183 da CF, o reconhecimento do direito à 

usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos 

na respectiva área onde situado o imóvel (dimensão do lote) (RE 422.349/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 29.4.2015) 

9. Recurso especial provido. (REsp 1040296/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 14/08/2015). 
166 Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, 

os seguintes institutos jurídicos: [...] 

II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), dos 

arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 
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outros requisitos da legislação urbanística, poderá ser processada e deferida 

extrajudicialmente167. 

Nessa situação, o Município manifesta-se, na usucapião extrajudicial, sobre o 

enquadramento do imóvel a ser usucapido como passível de Reurb168, por meio da expedição 

de certidão ou outro documento administrativo que ateste que: 

 
167 Sobre o tema, transcreve-se parte do Ato Fundamento de Reconhecimento via Extrajudicial de Usucapião 

relativo ao Protocolo n.º 56.256, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, da lavra do Oficial 

José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira: 
Quanto a manifestação do Município, deve-se ressaltar que esta ocorreu de forma antecipada, visto que, conforme 

documentação apresentada, o pedido se deu tendo como objeto área correspondente a 103,00m², inferior à fração 

mínima de parcelamento do solo urbano, nos termos do artigo 165 da Lei Municipal nº 4.938/2016, menor, 

inclusive, que o piso nacional previsto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é de 125m². 

Nesse sentido, em observância à legislação federal que trata da regularização fundiária urbana (Reurb) – Lei 

13.465/17, que prevê a possibilidade de superação, isto é, inobservância, de requisitos urbanísticos para o 

reconhecimento de unidade imobiliária consolidada (art. 11, §1º), foi arguido ao Município a possibilidade de 

eventual reconhecimento, por parte do ente, de caso de Reurb de interesse específico. 

À vista do exposto, de forma expressa, conforme se verifica do ofício juntado à fl. 80, o Município manifestou 

favoravelmente ao pedido, esclarecendo que o fato referenciado se trata de Reurb individual de interesse 

específico, com uso consolidado, derivado de parcelamento irregular, em área particular, com infraestrutura 

essencial instalada e sem obrigações urbanísticas atribuíveis ao requerente. 

Esta prática foi identificada na fase de entrevistas realizadas para a pesquisa e, segundo informações verbais do 

referido Oficial, já é adotada por outras Comarcas de Minas Gerais. 
168 Como exemplo desse tipo de documento, transcreve-se a seguir, de forma desidentificada e adaptada, o texto 

de certidão emitida pelo Município de Itabira: 

Em resposta ao Protocolo n.º [número] e referente ao Ofício n.º [número] do Cartório de Registro de Imóveis de 

[comarca], que solicita manifestação no Pedido de Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião feito por 

[requerente], quanto a um imóvel localizado na Avenida [denominação], n.º [número], Bairro [denominação], 

Zona Urbana do Município de [município], com área de [área] m² (área por extenso), informamos que o município 

não tem interesse na área em questão, do ponto de vista urbanístico, e não se trata de área pública. 

A região possui urbanização consolidada e segundo informação da Superintendência de Tributação consta um 

cadastro anterior a [ano], com área do lote de [área] m² e área da sala de [área] m² em nome de [titular], posse 

individualizada de área inferior ao módulo urbano mínimo previsto, tanto na Lei Municipal n.º [número/ano], 

quanto na Lei Municipal n.º [número/ano], que a substituiu, e na Lei Federal n.º 6.766/1979. 

Embora nas mencionadas leis haja expresso óbice à individualização de área inferior a [área da FMP] m² (área por 

extenso) para a região, o fato de se tratar de área com ocupação consolidada pode ensejar, em tese, a aplicação das 

normas flexibilizantes constantes na Lei Federal n.º 13.465/2017, que trata da regularização fundiária urbana - 

REURB. O contexto de aplicação da Lei Federal n.º 13.465/2017, pressupõe a consolidação da ocupação, 

conforme seu artigo 11, inciso III. Por sua vez, o artigo 14, inciso II, da mesma lei prevê a possibilidade de a 

REURB ser requerida por seu beneficiário, individualmente. Já no artigo 15, inciso II, essa Lei prevê a usucapião 

como forma de titulação em REURB, aí inserida a possibilidade de adoção via extrajudicial. 

Para a hipótese em que haja infraestrutura urbana instalada, como no exemplo de loteamentos aprovados e 

registrados, a regularização serve apenas como forma de titulação. Nesses casos, como se depreende no artigo 38, 

parágrafo único, do Decreto federal n.º 9.310/2018, regulamentador da Lei Federal n.º 13.465/2017, há expressa 

dispensa de aprovação de projeto urbanístico. 

O que se intenta no pedido de USUCAPIÃO é única e exclusivamente a obtenção de titulação individual registrada, 

tendo como pressuposto a existência, não de um parcelamento aprovado, mas a efetiva implantação de 

infraestrutura básica, desse modo, entendo que se trata de hipótese de aplicação, por analogia, da dispensa de 

apresentação de projeto urbanístico, conforme autorizado pelo artigo 38, parágrafo único do Decreto Federal n.º 

9.310/2018. 

Por todo o exposto, entendemos estarem preenchidos, no caso concreto, os pressupostos fáticos de consolidação 

da ocupação e de existência de infraestrutura essencial no entrono da área usucapienda, de maneira que se afigura 

plausível a aplicação da norma flexibilizante de parâmetros urbanísticos prevista no artigo 11, inciso III, da Lei de 

REURB. 
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a) o imóvel a ser usucapido é passível de regularização fundiária urbana de interesse social 

(Reurb-S) ou de interesse específico (Reurb-E)169; 

b) o imóvel está situado em núcleo urbano, que é “aquele clandestino, irregular ou no qual 

não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que 

atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”, conforme 

artigo 11, II, da Lei n.º 13.465/2017170;  

c) por ser enquadrado na Reurb, o Município dispensou ou não “as exigências relativas ao 

percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes 

regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios”, conforme 

artigo 1, § 1º, da Lei n.º 13.465/2017; 

d) inexiste situação de risco ou questões ambientais e urbanísticas que exijam intervenção 

ou realização de obras de infraestrutura (artigos 11, §§ 2º a 4º, 12 e 33 a 39 da Lei n.º 

13.465/2017). 

 
Desta maneira, o Município nada tem a se opor ao pedido de usucapião descrito acima, por entender 

incidentalmente preenchidos os requisitos, em abstrato, aplicáveis à regularização individual na modalidade 

interesse específico. 
169 Lei n.º 13.465/2017. Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: 

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e 

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais 

ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 
170 Para fins de usucapião extrajudicial, o núcleo urbano pode ser apenas informal (artigo 11, II, da Lei n.º 

13.465/2017), já conceituado acima, ou informal e consolidado (artigo 11, III, da Lei n.º 13.465/2017), que é 

aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 

circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município.  



98 

 

 

Também quanto aos imóveis passíveis de Reurb, nos Estados de Minas Gerais171 e de 

São Paulo172, há previsão da usucapião plúrima173, em que é feito o processamento conjunto da 

usucapião extrajudicial, mediante a apresentação de:  

a) ata notarial que ateste de modo geral os requisitos do artigo 4º, I, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017;  

 
171 Novo CNEMG. Art. 1.166. Admite-se a usucapião plúrima urbana formulada por qualquer legitimado para 

requerer a REURB.  

§ 1º O requerimento será instruído com:  

I - ata notarial única, independentemente do número de imóveis, atestando, de um modo geral, o tempo, a origem 

e natureza da posse dos ocupantes, com descrição das construções e benfeitorias realizadas, entre outras 

circunstâncias das ocupações consideradas úteis e necessárias pelo tabelião de notas competente;  

II - planta e memorial descritivo georreferenciado do imóvel usucapiendo e das unidades autônomas dele 

resultantes, juntamente com o documento de responsabilidade técnica do profissional que os elaborou;  

III - demais documentos enumerados nos incisos III, IV, VI, e VII, art. 4º, do Provimento da Corregedoria Nacional 

de Justiça nº 65, de 2017, no que couber, apresentados de forma individualizada, por beneficiário;  

IV - listagem que contenha a identificação dos ocupantes e sua manifestação de anuência com a usucapião na 

forma pleiteada, bem como indicação das unidades de cada um, com referência na planta.  

§ 2º As áreas individualmente possuídas devem observar os requisitos urbanísticos previstos na legislação 

municipal, tais como tamanho de lote e testada para via pública, salvo se se tratar da usucapião prevista no art. 183 

da Constituição Federal;  

§ 3º Não se aplica a restrição prevista no § 2º deste artigo na hipótese de o órgão municipal competente, de forma 

prévia ou incidental, declarar a flexibilização de parâmetros urbanísticos.  

§ 4º As notificações destinadas aos entes públicos e aos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula 

do imóvel usucapiendo ou dos imóveis confinantes, bem como a publicação de edital, serão realizadas em ato 

único, abrangendo todos os imóveis objeto do procedimento.  

§ 5º Havendo impugnação ou indeferimento parcial do pedido, o procedimento terá seguimento em relação aos 

demais ocupantes.  

§ 6º Serão abertas matrículas individualizadas para cada uma das unidades autônomas, em conformidade com os 

memoriais descritivos apresentados, sendo feito o registro do reconhecimento da aquisição por usucapião em nome 

do beneficiário. 
172 NSCGJSP. Capítulo XX. 416.22. Independentemente da usucapião especial coletiva de que cuida a Lei 

10.257/01 e da usucapião prevista no caput deste item, admite-se a usucapião plúrima urbana, formulada por 

associações de moradores, regularmente constituídas, cabendo à requerente a demonstração dos requisitos da 

usucapião, de forma conjunta e unitária, sem prejuízo das atribuições individuais das áreas de cada ocupante 

qualificado no memorial descritivo, segundo o art. 176, II, 4, “a”, da Lei 6.015/73.  

I – O requerimento será instruído com:  

a) ata notarial, atestando, de um modo geral, o tempo, a origem e natureza da posse dos ocupantes associados, com 

descrição das construções e benfeitorias realizadas, entre outras circunstâncias das ocupações, consideradas úteis 

e necessárias pelo tabelião de notas competente;  

b) planta e memorial descritivo compreendendo o perímetro do imóvel usucapiendo como um todo ou de partes 

dele e as porções a serem destacadas, com atribuição aos ocupantes associados;  

c) documento expedido pelo Poder Executivo municipal que confirme as ocupações, observados os requisitos de 

implantação do parcelamento ou condomínio de lotes e de sua integração à malha viária urbana;  

d) demais documentos enumerados no item 416, III, IV, V, e VI, no que couber;  

e) listagem que contenha a identificação dos ocupantes e sua manifestação de anuência com a usucapião na forma 

pleiteada.  

II – Havendo impugnação ou indeferimento do pedido relativamente a apenas um ou alguns dos ocupantes 

associados, o processo terá seguimento em relação aos demais. (Inserido pelo Provimento n.º 51/CGJSP/2017.) 
173 A usucapião plúrima também é um instituto idealizado pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Itabira, José Celso Vilela de Oliveira, em sua atuação junto à Diretoria de Regularização Fundiária do 

CORI-MG. 
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b) planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo e das unidades autônomas dele 

resultantes, acompanhado de documento que comprove a responsabilidade técnica (em 

Minas Gerais, os serviços técnicos devem ser georreferenciados); 

c) documento expedido pelo Município que confirme as ocupações, observados os 

requisitos de implantação do parcelamento ou condomínio de lotes e de sua integração 

à malha viária urbana (em São Paulo) ou ateste que as áreas individualmente possuídas 

observam os requisitos urbanísticos previstos na legislação municipal ou no qual, de 

forma prévia ou incidental, seja declarada a flexibilização de parâmetros urbanísticos 

(em Minas Gerais, o que é dispensado no caso de usucapião constitucional); 

d) documentos individuais de cada usucapiente exigidos pelo artigo 4º, III, IV, VI e VI, do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

e) listagem que contenha a identificação dos ocupantes e sua manifestação de anuência 

com a usucapião na forma pleiteada (em Minas Gerais, exige-se, ainda, a indicação das 

unidades de cada um, com referência na planta).  

Nessa hipótese, o novo CNEMG é expresso ao autorizar, no artigo 1.166, §§ 2º e 3º, que 

o imóvel a ser usucapido pode ter área inferior ao FMP e não observar os requisitos urbanísticos, 

desde que o órgão municipal competente, de forma prévia ou incidental, declare a flexibilização 

destes174. Esse posicionamento também é aplicável aos demais Estados que não contenham 

previsão expressa, por força da incidência da Lei n.º 13.465/2017 e do Decreto n.º 9.310/2018, 

de 15 de março de 2018, que são normas gerais federais de direito urbanístico175. 

Nas entrevistas, foram identificadas as seguintes práticas adotadas na usucapião 

extrajudicial: 

a) abertura de matrícula apenas para imóvel urbano ou rural apenas com área superior à 

FMP; 

 
174 O novo CNMEMG avança em relação às NSCGJSP, na medida em que autoriza o requerimento de usucapião 

plúrima por qualquer legitimado para a Reurb (o que inclui o beneficiário individual, por exemplo), enquanto no 

Estado de São Paulo a legitimidade é restrita a associações de moradores, regularmente constituídas. 
175 Constituição Federal. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

[...] 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide 

Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.         

(Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender 

a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 
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b) abertura de matrícula para imóvel com área superior à FMP rural ou urbano, exceto no 

caso de usucapião constitucional ou nas hipóteses previstas em lei, que, juntamente com 

a primeira, são práticas igualmente usuais; 

c) abertura de matrícula para imóvel rural ou urbano com área inferior à FMP, 

independentemente do tipo de usucapião, que é a prática menos usual. 

Quanto à possibilidade de registro de usucapião de imóvel que já possui matrícula 

aberta, contudo com área inferior à FMP, o novo CNEMG pacificou a matéria ao permitir, no 

artigo 779, § 2º,  a continuidade com a prática de quaisquer atos registrais, mesmo que a área 

descrita na transcrição seja inferior ao mínimo estabelecido na lei municipal ou na Lei n.º 

6.766/1979, no caso de imóvel urbano, ou inferior à fração mínima de parcelamento, no caso 

de imóvel rural176.  

 
176 No TJMG, antes do novo CNEMG, a possibilidade de transferência de área inferior à FMP era controversa 

mesmo em sede judicial (pesquisa feita pelos termos “área”, “mínima”, “registro” e “escritura” em ementas de 

acórdãos, com análise de todas as decisões até janeiro/2017). Veja-se: 

a) vedação do registro ou de concessão para alvará de lavratura de escritura para transmissão de terreno 

menor que a FMP: TJMG - Apelação Cível 1.0106.17.004305-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019;  

b) determinação de bloqueio de matrícula de imóvel com área inferior à FMP até que seja saneada e vedação 

da emissão de alvará judicial para a lavratura de escritura pública: TJMG -  Apelação 

Cível  1.0106.17.002130-2/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, Relator(a) para o acórdão: 

Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 

22/03/2019 (decisão por maioria); 

c) autorização para o registro de escritura pública relativa a imóvel inferior à FMP devido à consolidação 

da aquisição pelo decurso do tempo e à dignidade da pessoa humana: TJMG -  Apelação 

Cível  1.0015.17.003968-7/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 13/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018 (decisão por maioria); TJMG -  Apelação 

Cível  1.0106.15.006495-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 22/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017; 

d) autorização para o registro de escritura pública relativa a imóvel inferior à FMP devido à não oposição e 

convalidação pela municipalidade (Município de Alfenas): TJMG -  Apelação Cível  1.0000.18.054341-

5/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da 

súmula em 03/08/2018; TJMG -  Apelação Cível  1.0000.18.002841-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra 

Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018; 

TJMG -  Apelação Cível  1.0016.16.011990-1/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 23/11/2017 (decisão por 

maioria); TJMG -  Apelação Cível  1.0016.16.009323-9/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 

1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2017, publicação da súmula em 09/08/2017 (decisão por 

maioria); TJMG -  Apelação Cível  1.0000.17.044373-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 13/09/2017; TJMG -  Apelação 

Cível  1.0016.16.006639-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 25/04/2017, publicação da súmula em 08/05/2017; TJMG -  Apelação Cível  1.0016.15.002856-

7/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2017, 

publicação da súmula em 31/01/2017; 

e) autorização para emissão de alvará para lavratura de escritura e registro de imóvel já matriculado em 

razão do decurso do tempo sem oposição da municipalidade: TJMG -  Apelação 

Cível  1.0016.16.003673-3/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017; TJMG -  Apelação 

Cível  1.0016.16.003289-8/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017. 
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A escolha por uma das práticas acima decorre da interpretação do conceito de aquisição 

originária e dos efeitos da usucapião, o que decorre da autonomia e da independência do 

registrador no exercício da função.  

Da análise da jurisprudência quanto à usucapião judicial, verificou-se a matéria é 

divergente no TJMG e no TJSP, que possuem precedentes tanto no sentido de que é possível a 

usucapião judicial de imóvel com área inferior à FMP177, quanto no de que é vedada178.  

Portanto, para a escolha da prática a ser adotada, recomenda-se que o oficial realize a 

análise de risco da prática conforme indicado no subitem 4.1.5. 

 

3.6 Imóvel usucapiendo sem origem registral 

 

O Provimento n.º 65/CNJ/2017 lista, no artigo 3º, IV, como requisito do requerimento 

de reconhecimento extrajudicial da usucapião, a indicação do “número da matrícula ou 

 
177 A favor da usucapião de imóvel inferior à FMP, citam-se os seguintes julgados:  

a) aquisição de imóvel urbano em loteamento irregular e inferior à FMP rural: TJMG - Apelação Cível 

1.0433.09.311360-6/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011; TJSP; Apelação Cível 0016452-36.2010.8.26.0099; Relator 

(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 10/05/2016; Data de Registro: 10/05/2016; TJSP; Apelação Cível 1000235-

79.2016.8.26.0101; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava 

- 2ª Vara Civel; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019; TJSP; Apelação Cível 0017255-

53.2009.8.26.0099; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 

24/07/2019; TJSP; Apelação Cível 4004962-41.2013.8.26.0099; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 

4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data 

de Registro: 28/08/2019; TJSP; Apelação Cível 4000327-17.2013.8.26.0099; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão 

Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

12/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017; TJSP; Apelação Cível 1001159-70.2014.8.26.0292; Relator (a): 

Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019; 

b) aquisição de imóvel rural inferior à FMP (Estatuto da Terra impede a transferência e não aquisição originária): 

TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.394066-7/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Barros, Relator(a) para o acórdão: 

Des.(a), julgamento em 06/08/2003, publicação da súmula em 19/08/2003). 
178 Sobre a obrigatoriedade de o imóvel rural, mesmo que em loteamento clandestino, possuir área superior ao 

módulo rural ou à fração mínima de parcelamento, nos termos do art. 65 da Lei n.º 4.504/64, os seguintes 

precedentes: TJMG - Apelação Cível 1.0718.06.900001-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 14ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/03/2007, publicação da súmula em 24/04/2007; TJSP; Apelação Cível 0002014-

46.2013.8.26.0407; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo 

Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020; TJSP; Apelação Cível 0002884-

91.2013.8.26.0407; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo 

Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).  

Note-se que a 3ª e 10ª Câmara de Direito Privado mudaram seu posicionamento e, anteriormente, admitiam a 

aquisição por usucapião de imóvel com área inferior à FMP: TJSP; Apelação Cível 0002802-93.2006.8.26.0443; 

Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 1ª. Vara 

Judicial; Data do Julgamento: 18/08/2015; Data de Registro: 18/08/2015; TJSP; Apelação Cível 0004048-

42.2005.8.26.0223; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2015; Data de Registro: 18/08/2015. 
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transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de que não 

se encontra matriculado ou transcrito”179. 

Diante da opção normativa de se indicar a matrícula ou transcrição de origem se houver 

ou informar que o imóvel não está matriculado ou transcrito, a priori, conclui-se que a 

inexistência de registro anterior não impede o reconhecimento extrajudicial da usucapião (ou 

não deveria impedir).  

Contudo, na prática jurídica, se não identificada a origem registral, não basta apenas a 

indicação dessa situação no requerimento, o qual deve ser complementado pela juntada de 

certidões negativas do(s) cartório(s) de registro de imóveis de origem que atestem a não 

localização da origem do imóvel. 

 Nesse sentido, ao julgar a Apelação Cível 1.0000.19.090075-3/001180, referente a 

procedimento de dúvida sobre usucapião extrajudicial, a 1ª Câmara Cível do TJMG, em voto 

do Relator Des. Geraldo Augusto, por unanimidade, manifestou no sentido de que é possível o 

registro de usucapião de extrajudicial sem registro anterior, desde que esta condição esteja 

devidamente provada pela juntada de certidões negativas dos cartórios em que o imóvel poderia 

ter sido registrado181. 

 
179 Nos mesmos termos, dispõe o subitem 416.1, IV, das NSCGJSP. 
180 Especificamente quanto à usucapião extrajudicial, esse foi o único julgado do TJMG quanto ao tema. Veja-se: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE DÚVIDA - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - 

INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA - 

VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em modificação da sentença 

recorrida quando a conclusão alcançada pelo d. Magistrado "a quo" se alinha às razões de decidir delineadas, 

direcionando à possibilidade de registro da usucapião de imóvel sem matrícula, na medida em que oportuniza à 

recorrente a apresentação, "em sendo o caso, da informação completa acerca da inexistência da matrícula ou 

transcrição em todos os cartórios da Comarca de Juiz de Fora"; estando ausentes, portanto, os apontados vícios no 

dispositivo do julgado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.090075-3/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 

1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019). 
181 Em se tratando de usucapião judicial, cujos precedentes podem ser aplicados à extrajudicial, há posicionamentos 

divergentes no TJMG sobre o tema. Com efeito, conforme pesquisa de jurisprudência realizada quanto a acórdão 

do ano de 2019, verificou-se que o posicionamento da 18ª Câmara do TJMG é no sentido de que é nulo o processo 

de usucapião em que a petição inicial não foi instruída com a certidão positiva expedida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis da situação do bem, possibilitando a identificação do proprietário, para sua regular citação, bem como 

que a certidão negativa deve ser admitida somente após a prova do exaurimento da possibilidade de localização 

do registro do imóvel objeto da usucapião. Nesse sentido, os seguintes casos: TJMG - Apelação Cível 

1.0261.14.005639-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, 

publicação da súmula em 06/03/2020; TJMG - Apelação Cível 1.0132.11.002538-5/001, Relator(a): Des.(a) 

Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 

21/02/2020; TJMG - Apelação Cível 1.0625.13.010345-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019; TJMG - Apelação Cível 

1.0132.17.002749-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, 

publicação da súmula em 21/10/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0470.13.008601-5/001, Relator(a): Des.(a) 

Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da 

súmula em 20/09/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0086.07.018828-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019; TJMG - Apelação Cível 

1.0142.17.000329-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 19/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019. Por sua vez, a 15ª Câmara Cível do TJMG possui 
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Por sua vez, o CSM do TJSP, de modo mais conservador, já manifestou, em pelo menos 

duas oportunidades sobre a matéria182, no sentido de que é possível a abertura de matrícula para 

o imóvel, desde que este esteja descrito de modo a permitir sua localização183 e seja possível a 

realização de buscas pelo Oficial para identificação de sua origem registral e imóveis 

confrontantes184. 

 
entendimento oposto de que, para a citação dos confinantes em ação de usucapião, basta que sejam eles 

identificados na petição inicial, inexistindo previsão legal para a exigência de apresentação de certidões relativas 

à matrícula dos respectivos bens junto ao Registro de Imóveis. Nessa linha: TJMG - Apelação 

Cível 1.0132.17.001617-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0132.16.002563-

2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da 

súmula em 11/12/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0086.13.003371-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo 

Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019. 
182 Foi realizada pesquisa jurisprudencial no site do TJSP com a variável “usucapião extrajudicial”; após, todos os 

acórdãos do CSM do TJSP foram lidos e analisados, para se extrair quais os assuntos já apreciados e quais os 

posicionamentos adotados. Note-se que, em SP, há ainda o banco de sentenças, que possui vasta decisão 

jurisdicional sobre o tema. Devido à quantidade de sentenças e ao objeto do presente trabalho, estas somente foram 

citadas quanto a assuntos polêmicos e sem apreciação pelo CSM do TJSP. 
183 Subitens 423.6 e 423.6.1 do Capítulo XX das NSCGJSP. 
184 Extrai-se, dos acórdãos do CSM do TJSP, que somente é possível abrir a nova matrícula se houver a 

identificação do imóvel de origem, no qual será averbado o destaque. Com efeito, na Apelação Cível 1002288-

59.2018.8.26.0587 (Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de 

Magistratura; Foro de São Sebastião – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 

06/12/2019), consignou o então Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Pinheiro Franco:  

Ocorre que, tal como consignado pelo registrador, para processamento da usucapião extrajudicial é indispensável 

a indicação dos registros tabulares do imóvel usucapiendo e dos imóveis confinantes, ainda que não tenham 

matrículas próprias por estarem inseridos em área maior. Trata-se de requisito indispensável à formação ou à 

continuidade do procedimento administrativo que, se não atendido, enseja a impossibilidade do registro da 

aquisição do imóvel por usucapião extrajudicial.  

O requerimento formulado nestes autos diz respeito ao imóvel localizado na Travessa Morumbi, 202, bairro 

Camburi, Distrito de Maresias, em São Sebastião, com inscrição cadastral no Município sob n.º 

3133.124.1256.0453.0000. Contudo, os apelantes não identificaram o registro do imóvel usucapiendo e tampouco 

os proprietários dos imóveis lindeiros, limitando-se a apresentar anuência dos possuidores confrontantes. 

Não se desconhece a possibilidade de abertura de matrícula, se o caso. Contudo, é preciso que o imóvel esteja 

devidamente identificado, competindo aos usucapientes instruir o pedido ou, ao menos, apresentar elementos que 

permitam ao registrador, mediante buscas em seus índices, pessoal e real, identificar o imóvel objeto do pedido. 

Na planta apresentada nestes autos, não há pontos de amarração com imóveis matriculados e vias oficiais, de modo 

a permitir a precisa localização do imóvel usucapiendo no solo e dentro da área maior do imóvel de onde será 

destacado. Igualmente, não há identificação dos registros dominiais dos confrontantes, o que poderia auxiliar na 

precisa localização da área usucapienda, na falta do ponto de amarração. Tais elementos são imprescindíveis à 

exata localização do imóvel no solo, com base nas informações que constem da leitura da matrícula a ser aberta.  

Os apelantes, assim, deverão realizar novo estudo técnico que atenda integralmente aos ditames legais, em 

observância ao princípio da especialidade objetiva e subjetiva. 

Por sua vez, na Apelação Cível 1002214-84.2017.8.26.028 (Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); 

Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Itatiba – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; 

Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018), o mesmo Desembargador Corregedor-Geral 

assim manifestou:  

Observando os documentos juntados, verifica-se que os requisitos dos art. 176 e 225 da Lei n° 6.015/73 não estão 

integralmente atendidos, já que não existe ponto de amarração do imóvel no memorial descritivo ou na planta de 

fl. 19/26, de modo a permitir sua precisa localização no solo e dentro da área maior do imóvel de onde será 

destacado.  

Tampouco há identificação dos respectivos registros dominiais dos confrontantes, o que poderia auxiliar na precisa 

localização da área usucapienda, na falta do ponto de amarração.  

Tais elementos são imprescindíveis à exata localização do imóvel no solo, com base nas informações que constem 

da leitura da matrícula a ser aberta.  
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Nas entrevistas, verificou-que a prática jurídica usual é exigir a instrução do 

requerimento com: 

a) certidões de inteiro teor, ônus e ações do imóvel usucapiendo ou sua origem, se 

matriculado ou transcrito; ou  

b) certidões negativas de buscas no indicador pessoal emitidas pelo cartório com 

competência atual para registro e, a depender da situação, pelos cartórios-mães185, que 

atestem a inexistência de matrícula ou transcrição de origem do imóvel. 

Sobre a necessidade ou não de apresentação de certidões negativas do imóvel 

usucapiendo também emitidas por cartórios-mãe, foram identificadas as seguintes práticas 

cartorárias usuais:  

a) realização de buscas apenas no Livro 4 - Indicador Real e no Livro 5 - Indicador Pessoal 

do cartório processante186; 

b) realização de buscas nos indicadores real e pessoal do cartório processante e, se 

negativa, exigência de certidão negativa do imóvel emitida por outro cartório-mãe ou 

por todos os demais cartórios da comarca. 

A adoção de uma prática ou outra das listadas acima é condicionada à situação da 

serventia e ao histórico de sua criação e instalação. De fato, quando o cartório processante foi 

o primeiro criado para a região, seus imóveis nunca estiveram matriculados ou transcritos em 

outro cartório e, portanto, não cabe tal exigência. 

Também, se o Cartório possui acervo derivado de outro, porém, é muito antigo e já não 

são recebidas transferências de novos imóveis da localidade, o risco de ainda estar transcrito 

em outra serventia é muito reduzido. Nesse caso, cabe a cada Oficial, a partir do conhecimento 

da situação de criação de seu cartório e das especificidades locais, decidir se solicita ou não as 

certidões de outras serventias187.  

 
O recorrente deverá, assim, realizar novo estudo que atenda integralmente aos ditames legais, em observância ao 

princípio da especialidade objetiva e subjetiva. 

Noutro giro, sobre o momento até o qual pode ser juntada a certidão de imóvel confrontante no procedimento de 

usucapião extrajudicial, o CSM do TJSP já firmou que isso pode ocorrer até o término das notificações, o que 

coaduna com o disposto no artigo 17 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 (TJSP;  Apelação Cível 1006567-

12.2019.8.26.0019; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de 

Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019). 
185 Entende-se por cartório-mãe a serventia de registro de imóveis que, antes da atual, tinha competência para 

registrar a área. São exemplos desse caso: criação de novos cartórios no município, com a redivisão das 

circunscrições dos cartórios já existentes; mudança de comarca do município, de modo que o cartório competente 

passa a ser o da sede da nova comarca; etc. 
186 Nesse caso, pode haver a realização apenas das buscas, com a certificação de sua realização e dos resultados 

encontrados no procedimento ou a emissão de certidão negativa de propriedade, a ser nele atuada. 
187 Note-se que, como as certidões oneram o usucapiente com tais custos adicionais, é recomendável que haja uma 

ponderação sobre qual procedimento adotar. Ademais, no caso de haver poucas transferências e todo o acervo do 

cartório atual estar disponível para buscas, esse risco é reduzido pois é possível fazer o controle para evitar 
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Por fim, se é comum a abertura de novas matrículas para imóveis da localidade do 

usucapiente advindos de outras serventias, a boa prática a ser adotada é a solicitação de certidão 

negativa do imóvel de todas as serventias que já registraram a área e das quais ainda são 

transferidos imóveis188. 

Essas certidões podem ser emitidas pelo cartório processante após a realização de buscas 

internas, se não apresentados tais documentos juntamente com o requerimento. Contudo, se de 

outras serventias, será necessária a apresentação pelo advogado juntamente com o requerimento 

ou em atendimento a exigência formulada, no curso do processamento. 

Destarte, a identificação da origem registral para a abertura de nova matrícula para o 

imóvel usucapiendo, apesar de não ser um quesito que obsta imediatamente o processamento 

extrajudicial, exige a juntada das certidões negativas de buscas dos cartórios de registro de 

imóveis em que poderia estar registrado.  

Importante notar que mesmo a busca no próprio acervo do cartório não garante que o 

imóvel não possua matrícula / transcrição ou não esteja situado em área maior que não seja de 

conhecimento do oficial ou de seus prepostos de que é a origem da área189. De fato, apesar de 

o indicador real conter as informações do imóvel, por vezes, a descrição deste na matrícula está 

desatualizada ou foi feita de forma precária ou a descrição originária, o que reduz o acerto das 

pesquisas. Ademais, especialmente quando oriundo de área não loteada, é bastante complexa a 

identificação do registro anterior do imóvel apenas pela descrição do bem, caso em que 

 
duplicidade ou para averbar o destaque ou desfalque imediatamente após a transferência do imóvel para a serventia 

atual. 
188 Em Belo Horizonte, por exemplo, segundo informações dadas em entrevista, a prática usual é solicitar as 

certidões de todos os demais cartórios da capital. 
189 Conforme artigo 179 da Lei n.º 6.015/1973, o Livro 4 - Indicador Real tem a função de ser “o repositório de 

todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de 

ordem dos outros livros e anotações necessárias”. Esse livro pode ser escriturado sob a forma de fichas ou livro 

(quando conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie, bem como 

livro-índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais). 

Atualmente, o novo CNEMG e as NSCGJSP autorizam que esse livro seja feito somente em sistema informatizado 

de banco de dados, conforme, respectivamente, artigo 836 (correspondência no antigo CNEMG: artigo 736) e item 

88.  

Note-se que, pelas Leis n.º 6.015/1973 e 6.766/1979, não há necessidade de descrição georreferenciada do 

perímetro dos imóveis urbanos. Atualmente, alguns municípios incluíram tal requisito na legislação municipal. Já 

no caso de imóveis rurais, a exigência de georreferenciamento com certificação de não sobreposição pelo INCRA 

foi criada pela Lei n.º 10.267/2001, com obrigatoriedade progressiva, cujos prazos ainda não se exauriram, de 

modo que ainda há muitos imóveis rurais com descrição precária. 

Ademais, há cartórios, por exemplo, em que, historicamente, não houve a formação de Indicador Real em fichas, 

o que impossibilita grande parte da busca por imóvel. Com a informatização do acervo e a formação de indicadores 

eletrônicos essa omissão está sendo sanada, contudo, a digitalização somente é obrigatória para os livros da Lei 

n.º 6.015/1973.  

Se a Serventia é antiga, provavelmente, ainda possua muitas transcrições não canceladas e com imóveis. Em 

qualquer situação, é importante que o oficial conheça a origem histórica de seus imóveis para que a pesquisa no 

indicador real seja o mais fidedigna possível. 
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informações sobre o histórico de ex-proprietários do imóvel são essenciais para dar mais 

eficácia às buscas. 

Daí a importância de que, no requerimento ou no pedido de busca e certidão, o 

usucapiente forneça o máximo de informações de que dispuser e o registrador realize 

diligências para obter mais informações sobre: história do lugar do imóvel e sua descrição 

completa190, se não houver, histórico de ex-proprietários do imóvel (nome e CPF, se houver); 

histórico de confrontantes do imóvel (terrenos vizinhos e respectivos proprietários); e histórico 

da denominação da localidade em que se situa o imóvel (bairro, fazenda, lugar, etc.)191.  

De posse dessas informações, cabe ao oficial efetuar as buscas da forma mais completa 

possível em seu acervo, com vistas a tentar identificar a origem registral do imóvel 192. Ademais, 

para efeitos de comprovar a diligência do registrador e reduzir riscos, recomenda-se que os 

 
190 Conforme artigo 176, § 2º, II, o imóvel é descrito por: lote, quadra, área, logradouro, número, bairro, distrito, 

município. 
191 Nesse sentido, disserta Henrique Ferraz Corrêa de Mello (2016, p. 353):  

Se, diante das descrições constantes nos autos, não for possível localizar registro algum, na serventia atual ou nas 

predecessoras, a única solução que se impõe é a notificação daquele em cujo nome deveria estar transcrito ou 

matriculado o imóvel, como interessado incerto.  

Isso, todavia, não esgota o dever de conferência e buscas de ofício, a serem efetuadas pelo oficial de registro de 

imóveis, nem mesmo no caso de apresentação das certidões positivas, pela óbvia razão quanto à necessidade de se 

emprestar a necessária segurança jurídica à usucapião extrajudicial, de incontrastável interesse público e social. 

Muito embora a lei seja omissa a esse respeito, não há como possa o requerente indicar os legitimados passivos 

que deverão anuir ao pedido, se não obtiver informações firmes e seguras dos titulares dos direitos inscritos nos 

registros do imóvel usucapiendo e de seus confrontantes. 
192 Conforme já referido, nem todas as serventias possuem indicadores reais e pessoais completos, que possibilitam 

a busca eficiente em seus acervos, o que, se acontecer, deve constar na certidão como ressalva. Infelizmente, não 

é verdade a frase consignada em muitos acórdãos da 18ª Câmara Cível do TJMG de que: “Não se concebe que em 

pleno século XXI não se conheça quem seja o proprietário de um imóvel no Estado de Minas Gerais.” Esta ainda 

é uma realidade, especialmente, em acervos que tiveram Oficiais anteriores que adotavam técnicas “próprias” de 

escrituração, à revelia do disposto na Lei n.º 6.015/73. Essas falhas serão sanadas parcialmente com a digitalização 

dos livros e cadastro completo das matrículas em base digital. Nesse sentido, o artigo 1.024-G, § 2º, do antigo 

CNEMG fixava os prazos progressivos para a formação de base de dados simplificada, com a realização dos 

cadastros de todas as matrículas e registros auxiliares até 30/06/2020 (o novo CNEMG assim trata do tema: Art. 

1.179. O módulo Banco de Dados Simplificado - BDS reúne o conjunto de informações fornecidas pelos oficiais 

de registro de imóveis à CRI-MG, destinadas à consulta por usuários públicos e privados, para identificação de 

registros de bens e direitos, bem como da serventia onde tenham sido lavrados. [...] § 3° Os oficiais de registro 

remeterão, até o dia 30 de junho de 2020, todas as matrículas abertas e registros auxiliares lavrados desde 1º de 

janeiro de 1976.) Contudo, nas serventias que possuem Livro 3 – Transcrição das Transmissões, ainda restará o 

cadastro dos imóveis ainda transcritos, regime que ainda subsiste de forma paralela às matrículas (Lei n.º 6.015/73. 

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos 

atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei 

nº 6.216, de 1975). § 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado do parágrafo 

único, pela Lei nº 6.688, de 1979) I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro 

registro a ser feito na vigência desta Lei; Art. 295 - O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente 

Lei, não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que, neles, se façam as averbações e anotações 

posteriores. (Renumerado do art 292, pela Lei nº 6.941, de 1981) Parágrafo único - Se a averbação ou anotação 

dever ser feita no Livro nº 2 do Registro de Imóvel, pela presente Lei, e não houver espaço nos anteriores Livros 

de Transcrição das Transmissões, será aberta a matrícula do imóvel.). 
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resultados das buscas sejam devidamente formalizados no processamento da usucapião 

administrativa, com anotação das peculiaridades e informações relevantes encontradas193. 

Nesses casos, se não localizada a origem, no Estado de Minas Gerais, deve o oficial 

constar na certidão quais foram os quesitos (informações) que embasam a busca e ressalvar a 

possível existência de matrícula ou transcrição com descrição diversa da apresentada que possa 

englobar o referido imóvel194. Recomenda-se a adoção dessa prática pelos registradores de 

outros Estados, se não houver previsão normativa em contrário. 

Caso posteriormente ao registro haja a identificação da origem registral, recomenda-se 

que o oficial realize de ofício as averbações de desfalque ou destaque (artigo 20, § 2º, do 

Provimento n.º 260/CGJ/2017) e de retificação do registro anterior na matrícula aberta para a 

área usucapida, com base no artigo 213, I, “a”, da Lei n.º 6.015/1973. 

Nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, o imóvel sem origem registral implica, 

ainda, duas exigências adicionais para qualificação registral da usucapião administrativa, quais 

sejam: 

a) a primeira, a ser cumprida pelo requerente, exige que, na planta, contenha, no mínimo, 

três pontos georreferenciados do perímetro do imóvel, para possibilitar a fixação 

territorial e o controle seguro da especialidade objetiva195; e 

b) a segunda, dirigida ao oficial e prepostos, determina que o edital de notificação dos 

terceiros interessados indique, de forma expressa, a ausência de origem registral do 

imóvel196. 

 
193 Não há previsão legal ou normativa de um limite temporal para a realização das buscas, de modo que estas 

alcançarão todas as informações do indicador real e pessoal prestadas pelo interessado ou obtidas no requerimento 

e nos documentos da usucapião extrajudicial. Inclusive, esse é um ponto que merece atenção do legislador, na 

medida em que a fixação de um limite para as buscas (a exemplo do prazo para a usucapião extraordinária), é 

essencial para delimitar a responsabilidade do oficial. 
194 Sobre a emissão de certidão do indicador pessoal, veja-se: 

Novo CNEMG. Art. 951. Quando solicitada com base no Livro nº 4 - Indicador Real, o oficial de registro só 

expedirá certidão após as buscas efetuadas com os elementos de indicação constantes da descrição do imóvel 

apresentados pelo interessado, devendo ser ressalvada a possível existência de matrícula ou transcrição com 

descrição diversa da apresentada que possa englobar o referido imóvel.  

Parágrafo único. Para a emissão da certidão de que trata o caput deste artigo, o oficial pode pedir o fornecimento 

do máximo de dados sobre o imóvel de que o solicitante disponha. A certidão será lavrada, levando-se em conta 

esses dados, que devem constar de seu texto como parâmetro de busca. (Correspondência no antigo CNEMG: 

artigo 849.) 

NSCGJSP. 159. Quando solicitada com base no Indicador Real, o cartório só expedirá certidão após cuidadosas 

buscas, efetuadas com os elementos de indicação constantes da descrição do imóvel. 
195 Novo CNEMG. Art. 1.157. [...] § 3º A planta de imóvel sem origem registrária deve conter, no mínimo, três 

pontos georreferenciados para possibilitar a fixação territorial e o controle seguro da especialidade objetiva, 

ressalvados os casos de imóveis que já estejam submetidos a exigência de descrição georreferenciada. 

NSCGJSP. 423.6.1. A planta de imóvel sem origem registrária deve conter, no mínimo, três pontos 

georreferenciados para possibilitar a fixação territorial e o controle seguro da especialidade objetiva. 
196 Novo CNEMG. Art. 1.159. Os editais do procedimento de reconhecimento extrajudicial de usucapião poderão 

ser divulgados por meio de Central Eletrônica de Registro de Imóveis, que manterá arquivo e registro de todos os 
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Na mesma linha da exigência de georreferenciar o imóvel, a Portaria Conjunta n.º 

1/AGU/CGU/2017197, orienta, no artigo 1º, que a notificação em usucapião extrajudicial deve 

ser encaminhada para a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) acompanhada da 

“apresentação de plantas e memoriais georreferenciados e quaisquer outros documentos e 

informações para a identificação do bem imóvel”, “por proporcionar maior rapidez e precisão 

na análise da documentação pela área técnica competente” 198. 

Note-se que, por se tratar de medidas destinadas a permitir a melhor localização do 

imóvel sem origem registral, de natureza complementar e compatível com o Provimento n.º 

65/CNJ/2017, os requisitos acima podem ser adotados como boas práticas por oficiais de outros 

Estados em que não haja previsão diversa, especialmente, na fase de orientação sobre a 

produção dos documentos e para viabilizar a pesquisa de sobreposição com imóveis públicos. 

Há casos em que a legislação municipal prevê a obrigatoriedade de georreferenciamento para 

o imóvel urbano, o que deve ser aplicado para a usucapião extrajudicial. 

Caso seja necessário formular a exigência de constar a descrição georreferenciada do 

imóvel urbano em sede de qualificação registral, esta deverá ser devidamente fundamentada 

com ênfase especial no poder de solicitar e realizar diligências, previsto no artigo 216-A, § 5º, 

da Lei n.º 6.015/73 e do artigo 17 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, e na orientação da Portaria 

Conjunta n.º 1/AGU/CGU/2017 ou, se houver, da lei municipal. 

Ademais, os cartórios pesquisados, para a completa identificação da localização do 

imóvel e dos confrontantes, também utilizam ferramentas de pesquisa disponíveis na internet e 

fora do acervo do cartório, a exemplo do Google Maps. Nas Capitais São Paulo e Belo 

Horizonte, existem o GeoSampa e o BHMap, disponibilizados pelas Prefeituras, que permitem 

a localização do móvel na planta urbana da capital e a realização de uma investigação mais 

detalhada com apoio em base de documentos oficiais das Prefeituras. 

Noutra vertente, cumpre esclarecer que a mera inexistência de registro anterior não 

significa que o imóvel é de propriedade do Estado, a quem cabe comprovar seu domínio na 

usucapião199.  

 
editais ali disponibilizados, dispensada a publicação em jornais de grande circulação. § 2º Tratando-se de imóvel 

que não tenha origem registrária ou de origem não encontrada, o edital de notificação dos terceiros interessados 

deverá consignar, de forma expressa, esta circunstância. (Sem correspondência no antigo CNEMG.) 

NSCGJSP. 423.6. Tratando-se de imóvel que não tenha origem registraria, ou tenha origem não encontrada, o 

edital de notificação dos terceiros interessados deverá consignar, de forma expressa, esta circunstância. 
197 Assinada em 15/02/2017 e publicada no DOU de 21/02/2017 (nº 37, Seção 1, pág. 8). 
198 Em um caso processado no cartório titularizado pela autora, a União manifestou na usucapião com a solicitação 

de que fossem refeitos os serviços técnicos para constar a descrição georreferenciada de imóvel urbano, com vistas 

a possibilitar a análise de sobreposição ou não com imóvel público. 
199 Nesse sentido, o seguinte precedente do TJMG: EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL 

RURAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL. INEXIGÊNCIA DE 
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Da análise das práticas identificadas, constata-se que todas possibilitam o controle de 

continuidade, desde que adequadas à realidade de constituição do acervo do cartório e a 

existência de tantos posicionamentos justifica-se pela situação do acervo e da formação de cada 

Serventia. Como cabe ao Oficial exercer o papel de condutor do procedimento de usucapião, as 

provas apresentadas devem ser hábeis a formar seu convencimento.  

Esse conjunto de práticas jurídicas para a identificação da origem registral do imóvel a 

ser usucapido visa a: 

a) evitar que haja duplicidade de matrícula ou transcrição referente ao mesmo imóvel, sem 

o encerramento ou cancelamento da anterior;  

b) possibilitar que, se existente, seja averbado o desfalque ou destaque na matrícula ou 

transcrição de origem, mantendo-se o controle da continuidade do imóvel (o que não 

afeta a aquisição originária); 

c) garantir a intimação de todos os titulares de direitos reais e confrontantes relativos ao 

imóvel; e  

d) permitir a melhor análise de se é caso de usucapião de área pública. 

Para a definição da prática a ser adotada pela Serventia e mensuração de seu risco, 

sugere-se que seja feita a análise de dois fatores: tempo (quanto tempo se deve retroceder para 

fazer as buscas?) e necessidade (é mesmo necessária a realização de buscas em outras 

Serventias?).  

Recomenda-se que, caso haja transferências de outras serventias de imóveis na 

localidade do que será usucapido nos últimos 30 anos200, haja a formalização de exigência para 

a apresentação de certidões negativas dos cartórios de origem ou da comarca. 

Para auxiliar na decisão, podem ser feitas as seguintes perguntas: 

a) A busca apenas no acervo da serventia abarca todos os imóveis da localidade do imóvel 

a ser usucapido? 

 
JUSTO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. TERRAS DEVOLUTAS. PRESUNÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. ONUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Deve ser declarada em 

favor dos autores a aquisição da propriedade do imóvel rural por usucapião, diante da prova de que ocupam o 

terreno com ânimo de dono, de forma mansa e pacífica, por período superior a trinta anos, cercando a área, 

construindo casas de morada, curral e exercendo atividades de cultivo e pecuária. Através da prova testemunhal, 

corroborada por declaração do próprio genitor dos litigantes, ficou demonstrado que o imóvel usucapiendo não se 

confunde com a área do terreno contíguo, em relação ao qual haveria composse entre os apelantes e os autores, em 

decorrência de direitos hereditários. Constitui ônus do Estado comprovar que o imóvel que se pretende usucapir 

se insere no domínio público, não se presumindo a condição de terra devoluta pela inexistência de registro cartorial. 

Precedentes do STJ.> (TJMG - Apelação Cível 1.0346.01.001363-6/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2019, publicação da súmula em 30/04/2019) (Completar a pesquisa 

jurisprudencial.) 
200 Esse prazo foi definido por ser o dobro do maior prazo para a prescrição aquisitiva. 
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b) Se não, há mais de 30 anos não são recebidas transferências de imóveis de outros 

cartórios-mãe referentes à localidade do bem a ser usucapido?   

Caso a resposta seja sim para a primeira pergunta, não há necessidade de se solicitar 

certidões negativas de outras serventias. No entanto, se for não, cabe ao Registrador responder 

a segunda questão e mensurar qual a solução a ser adotada: se a resposta for sim, recomenda-

se não exigir a certidão negativa da serventia de origem; e, se for não, a melhora prática é 

solicitar tal certidão. 

Destarte, a título de boas práticas, recomenda-se que: 

a) Nos casos em que o cartório é originário ou é derivado de outro, contudo, já há mais de 

30 anos sem receber imóveis transferidos de outras serventias ou da região de 

localização do imóvel, não é necessário requerer certidões negativas dos demais 

cartórios da comarca ou das serventias-mães; 

b) Em não se tratando do caso anterior, na qualificação registral, deve ser requerida a 

apresentação de certidão negativa do imóvel nas serventias de origem e demais cartório 

de registro de imóveis da comarca. 

Por fim, ainda acerca das buscas, seria interessante que houvesse a definição legal de 

um prazo para que sejam realizadas, a fim de definir os parâmetros de até quando solicitar as 

certidões dos cartórios-mãe, limitar a responsabilidade do oficial pela realização das buscas201 

e garantir redução de despesas com emissão de certidões a serem pagas pelo requerente202. Esse 

ponto será objeto de proposta de aperfeiçoamento de lege lata no subitem 4.3. 

 
201 O artigo 951 do novo CNEMG (correspondência parcial ao artigo 849 do antigo CNEMG) ao reconhecer as 

limitações das buscas por dados do imóvel, especifica que o Oficial deve ressalvar “a possível existência de 

matrícula ou transcrição com descrição diversa da apresentada que possa englobar o referido imóvel”, o que já 

delimita a sua responsabilidade. Contudo, especialmente, para fins de usucapião, seria melhor que houvesse um 

prazo máximo em anos para a realização das buscas. Veja-se: 

Art. 951. Quando solicitada com base no Livro nº 4 - Indicador Real, o oficial de registro só expedirá certidão após 

as buscas efetuadas com os elementos de indicação constantes da descrição do imóvel apresentados pelo 

interessado, devendo ser ressalvada a possível existência de matrícula ou transcrição com descrição diversa da 

apresentada que possa englobar o referido imóvel.  

Parágrafo único. Para a emissão da certidão de que trata o caput deste artigo, o oficial pode pedir o fornecimento 

do máximo de dados sobre o imóvel de que o solicitante disponha. A certidão será lavrada, levando-se em conta 

esses dados, que devem constar de seu texto como parâmetro de busca. 
202 Feita pesquisa jurisprudencial sobre o prazo em que deveriam ser realizadas as buscas, somente foi encontrado 

o acórdão do TJMG de seguinte ementa: 

CERTIDÃO DO CRI DO IMÓVEL USUCAPIENDO E DOS IMÓVEIS CONFINANTES - NECESSIDADE - 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS. - Petição inicial que aponta vários réus como 

proprietários do imóvel usucapiendo e ao mesmo tempo os aponta como confinantes; precisa ser emendada para 

esclarecimento da verdade. É dizer, quem é proprietário e quem é confinante mediante prova documental expedida 

pelo Cartório de Registro de Imóveis. E MAIS, precisa indicar quais são e relacionar o nome das esposas ou 

maridos. POR FIM, se há pessoa jurídica como ré, a inicial deve indicar quem a representa, para que assim possa 

ser citada. - A demanda padece de vícios, como citação do proprietário do imóvel e de todos os confrontantes, o 

que acarreta a nulidade processual. - "O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião." 

(Súmula 391 do STF). - É nulo o processo de usucapião, se o pedido inicial não foi instruído com certidão positiva 
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3.7 Impugnação à usucapião extrajudicial  

 

Notificados os titulares de direitos reais ou ocupantes a qualquer título do imóvel 

usucapiendo, de seus confrontantes, dos entes públicos e dos terceiros prejudicados, conforme 

item 3.9, estes poderão impugnar a usucapião extrajudicial no prazo de até 15 dias a contar da 

notificação ou da publicação do edital.  

As razões da impugnação serão apresentadas perante o cartório processante, com a 

indicação do número de ordem do protocolo da usucapião impugnada. Apesar de o Provimento 

n.º 65/CNJ/2017 não exigir forma específica para a impugnação, esta deve conter os elementos 

mínimos para configurar a oposição do impugnante ao direito do requerente, a exemplo de: 

a) comprovação de legitimidade e de interesse de agir203; 

 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da situação do bem, possibilitando a identificação do proprietário, 

para sua regular citação. - A certidão negativa deve ser admitida somente após a prova do exaurimento da 

possibilidade de localização do registro do imóvel objeto da usucapião. - A jurisprudência do STF e do STJ e a 

melhor doutrina não deixam dúvida alguma da necessidade da juntada aos autos da certidão dos registros de 

imóveis, quer no indicador real quer no pessoal. É DIZER, primeiro se requer certidão com descrição do imóvel 

no registro real e, caso não encontrado pelo período de 50 anos, aí sim, se passará ao indicador pessoal. V.V. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INEXISTÊNCIA - 

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELA AUTORA - TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADES NA PETIÇÃO INICIAL - ART. 284 DO 

CPC/73. - Uma vez que a causa de pedir deduzida pela apelante na exordial é fundamentada n a posse exercida 

sobre o imóvel, por mais de 30 anos, de forma mansa e pacífica, mostra-se adequada a ação de usucapião, que 

constitui processo hábil à tutela de seus interesses. - O artigo 284, do Código de Processo Civil/73, é claro no 

sentido de que deve ser oportunizado à parte prazo para emendar a inicial antes da extinção do 

feito.  (TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.018706-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 16/11/2016). 

Conforme leitura, a ementa acima menciona que a pesquisa para a identificação do imóvel (indicador real) no 

cartório de registro de imóveis deve ser feita pelo prazo de 50 anos e, se não encontrada, será feita pelo indicador 

pessoal (certidão de propriedade em nome dos proprietários do imóvel usucapiendo). Contudo, no acórdão, não há 

qualquer fundamentação ou referência a este prazo. Para a autora, a fixação de um prazo para limitar as buscas 

deve ter por base o prazo da prescrição aquisitiva e, se necessário algum critério para aumentar a segurança jurídica, 

este poderá ser exigido em dobro (ou seja, 30 anos). De qualquer modo, pela especificidade, recomenda-se a leitura 

de tal precedente, especialmente, sobre a discussão de não adoção apenas do prazo da usucapião para fins de buscas 

sobre a origem registral do imóvel. 
203 A legitimidade será comprovada pela juntada de documento que demonstre que o impugnante é titular de 

direitos reais ou ocupante a qualquer título do imóvel usucapiendo ou de imóveis confrontantes, ou que seja 

herdeiro ou cessionário destes (exemplo: certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, acompanhada de certidão 

de óbito do proprietário e de cópia do documento de identidade do herdeiro). Nesse sentido, dispõe o CPC: “Art. 

18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.” 

Por sua vez, o interesse de agir é revelado pela utilidade da impugnação para a proteção do direito do notificado 

ou terceiro prejudicado, que se opõe ou é afetado pela pretensão do requerente de adquirir o imóvel por usucapião. 

Sobre o interesse de agir no processo civil, explica Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 43): “O interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada 

e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4.ª Turma, REsp 954.508/RS, 

Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).” 
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b) exposição sumária dos motivos da discordância, com indicação dos fatos e fundamentos 

jurídicos que qualificam seu direito e que se opõem ao direito do requerimento, com a 

juntada da respectiva prova, se houver204; 

c) identificação do impugnante, com qualificação, e-mail e telefone para contato, e 

endereço completo para notificações. 

Destarte, no prazo de 15 dias a contar da notificação, cabe ao prejudicado apresentar ao 

cartório competente impugnação formal ao pedido de usucapião extrajudicial, na qual demostre 

sua legitimidade e interesse, bem como indique, pelo menos de forma sumária, os motivos de 

fato e de direito que a fundamentam205.  

 
204 Tendo em vista que não haverá produção de prova acerca da impugnação, mas apenas realização de conciliação 

e mediação, se for possível, ou, no Estado de São Paulo, apreciação pelo Oficial ou pelo juízo competente sobre 

se a impugnação é ou não infundada (mas sem adentrar no mérito), não é necessário que a impugnação contenha 

todos os fatos e fundamentos jurídicos de forma detalhada, a exemplo do que seria necessário numa contestação. 

Mesmo porque não é obrigatória a contratação de advogado para a impugnação, de modo que tal exigência de 

detalhamento impediria a impugnação inicial pelo próprio interessado. Nesse sentido: Processo Digital n.º 

1000378-32.2020.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Registros Públicos; Magistrado: Tania Mara Ahualli; 

Comarca: São Paulo; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Requerente: Jose Luiz 

Lusvardi Gurgel e outro; Data de Disponibilização: 06/05/2020. A seguir, transcreve-se parte da sentença proferida 

que trata do assunto: 

Poder-se-ia dizer que a impugnação não contém exposição dos motivos de discordância, mas a norma exige tão 

somente a exposição sumária de tais razões, sendo suficiente a alegação de que o imóvel já é objeto de inventário 

judicial, alegação esta (fl. 225) feita pelo próprio notificado José Normando Tavares de Lima, herdeiro do titular 

de domínio (fl. 112), a demonstrar que houve impugnação expressa pelo possível proprietário do bem pelo 

princípio da saisine.  

E sendo a impugnação feita pelo titular de domínio (ou sucessor) seu valor deve ter peso maior que a de 

confrontantes ou terceiros, justamente por representar existência direta de contestação à posse que representa 

conflito sobre o bem, impedindo a via extrajudicial, baseada na concordância dos interessados, devendo ser 

considerada protelatória somente quanto despida de qualquer fundamentação ou se apresentados indícios que 

corroborem a má-fé na impugnação, o que não é o caso. 

Aqui, saliento que, fosse somente apresentada a impugnação por Allan Leite na forma de ligação telefônica, sem 

comprovação de que representava manifestação também de José Normando, a impugnação haveria de ser afastada, 

já que não demonstrada a condição de herdeiro de Allan. Todavia, o e-mail posteriormente enviado (fl. 200) é 

assinado por Allan e José Normando, cuja condição de herdeiro já estava comprovada, ainda que de modo 

declaratório, pela certidão de óbito do falecido titular de domínio, sendo que as informações ali prestadas foram 

posteriormente ratificadas por carta com firma reconhecida de José Normando, de modo que a impugnação de 

Allan deve ser afastada, mas mantida a recusa do seguimento pela impugnação de José Normando. 

Em suma, havendo plausibilidade nas alegações, o feito deve ser extinto e as provas produzidas judicialmente. 

Saliento que, sendo remetidos os autos a via judicial com tais fundamentos e, eventualmente, sendo reconhecido 

pelo juiz competente que estes não tinham qualquer base fática, sendo a impugnação meramente protelatória, nada 

impede a imposição de multa processual por litigância de má-fé contra o impugnante, mas tal questão há de ser 

decidida na ação judicial. 

Destaco, por fim, que ao declarar fundamentada a impugnação não se está afirmando sua veracidade, ou que 

inexiste o direito a usucapião, mas apenas que o prosseguimento na via extrajudicial está obstado. 
205 Sobre o tema, assim esclarece Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 282): O terceiro não pode 

substituir um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula 

dos imóveis confinantes, tendo em vista que estes anuíram expressamente ou tiveram a oportunidade de se 

manifestar, sendo sua inércia entendida, de forma determinante, como anuência. Ainda, o terceiro só pode 

apresentar, como fundamento de sua impugnação, direito próprio ou da coletividade, não sendo cabível se valer-

se de direito alheio em nome próprio. 
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Conforme artigo 18 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, se houver impugnação na 

usucapião administrativa, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação206 ou 

a mediação207 entre as partes. 

Em qualquer dos casos de impugnação, assim como na justificação administrativa, o 

procedimento de conciliação e a mediação é uma fase do processamento da usucapião 

extrajudicial e, por ela, não são devidos emolumentos208. Na pesquisa realizada, verificou-se 

que, até dezembro/2019, nenhuma das serventias entrevistadas realizou procedimento de 

mediação ou conciliação. 

Para a realização da conciliação ou mediação, o oficial designará data e hora para a 

audiência e notificará o requerente e o impugnante, o que poderá ser feito por e-mail, de acordo 

com o artigo 9º, § 1º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. Se o impugnante não possuir ou não 

informar seu e-mail, a notificação será feita por carta com aviso de recebimento ou por meio 

do registro de títulos e documentos, se residente em outra comarca. Se for mais eficiente e 

econômico, também é possível adotar o procedimento previsto nos artigos 19 e 20 no 

Provimento n.º 67/CNJ/2018209.  

 
206 A Lei n.º 13.140, de 25 de junho de 2015, em seu artigo 1º, parágrafo único, define mediação como “a atividade 

técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e 

estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. Sobre o tema, complementa Luis 

Felipe Salomão (2015, p. 33): “Ao ter como foco a reconstrução da relação abalada entre os litigantes, a mediação 

tem sido apontada como meio adequado de resolução de conflitos entre aqueles cuja convivência é necessária ou 

irá se perdurar ao longo do tempo, como pode ocorrer em questões envolvendo familiares, vizinhos, colegas de 

trabalho e de escola, entre outros”. 
207 Por sua vez, o CPC, no artigo 165, §§ 2º e 3º, diferencia a conciliação e a mediação. Com efeito, o conciliador 

atuará, preferencialmente, nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes e poderá sugerir soluções 

para o litígio, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 

Ao mediador é reservada, de modo preferencial, a atuação quando houver vínculo anterior entre as partes, caso em 

que “auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 

pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios 

mútuos”. 
208 Inclusive, sobre o tema, pode-se perguntar: É necessária a formação exigida pelo artigo 6º do Provimento n.º 

67/CNJ/2018 para realizar a conciliação ou mediação? Para a autora, por se tratar de uma fase do processamento 

da usucapião, pela qual não são devidos emolumentos, não se aplica a exigência de os conciliadores ou mediadores 

serem “formados em curso para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no 

Anexo I da Resolução CNJ n. 125/2010, com a redação dada pela Emenda n. 2, de 8 de março de 2016”, conforme 

exigido Provimento n.º 67/CNJ/2018, a qual apenas é aplicável para a conciliação e mediação prestada como 

serviço específico pela serventia extrajudicial. Contudo, tendo em vista esse novo serviço, é recomendável que 

cada cartório possua, pelo menos, um profissional com tal formação e, sempre que possível que seja ele o 

responsável ou um dos condutores das audiências de conciliação ou mediação na usucapião administrativa. 
209 Art. 19. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo 

ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial de registro de títulos e 

documentos do domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 1º O serviço notarial ou de registro informará ao requerente os meios idôneos de comunicação permitidos e 

respectivos custos. 

§ 2º O requerente arcará com o custo da notificação; no entanto, se for feita por meio eletrônico, não será cobrada. 

§ 3º O custo do envio da carta com AR não poderá ser superior ao praticado pela Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos e o custo da notificação por oficial de registro de títulos e documentos será o previsto na tabela de 

emolumentos. 
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Noutro giro, a conciliação ou mediação não será realizada mediante a manifestação 

expressa de qualquer das partes sobre a inexistência de interesse em tentar negociar ou em caso 

de impugnação por ente público, em que a matéria aventada seja direito indisponível210. 

A audiência de conciliação ou mediação será realizada em sala reservada. Para isso, 

recomenda-se a aplicação das regras sobre a atuação do mediador ou conciliador do Provimento 

n.º 67/CNJ/2018211, bem como a adoção dos princípios e código de ética que orientam a atuação 

do mediador e do conciliador, das técnicas de negociação e da estruturação em fases da 

conciliação e mediação212, conforme Manual de Mediação Judicial do CNJ (BRASIL, 2016) e 

no Manual de Mediação e Conciliação na Justiça Federal (TAKAHASHI et. al., 2019).  

Realizada a audiência, será lavrado o respectivo termo, que conterá: identificação da 

serventia, data e horário de realização; qualificação das partes presentes; indicação dos 

resultados; se for o caso, fixação de prazo para efetuar ajustes no serviço técnico ou em 

formalizar negócio jurídico que dependa de prazo para pagamento ou celebração de outro 

instrumento; se houver composição imediata, a outorga de anuência dada pelo impugnante de 

forma expressa no próprio termo de audiência; e assinatura do oficial e das partes. Nada impede 

que seja realizada mais de uma audiência, se as partes assim o solicitarem, o que ficará 

consignado no termo. 

Se frustrada a tentativa de conciliação ou a mediação e se mantida a impugnação, 

conforme os §§ 1º e 2º do artigo 18 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, o oficial de registro de 

imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o processamento da usucapião e, após, 

 
Art. 20. O serviço notarial ou de registro remeterá, com notificação, cópia do requerimento à parte requerida, 

esclarecendo, desde logo, que sua participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e 

concederá prazo de 10 (dez) dias para que, querendo, indique, por escrito, nova data e horário, caso não possa 

comparecer à sessão designada. 

Parágrafo único. Para a conveniência dos trabalhos, o serviço notarial ou de registro poderá manter contato com 

as partes no intuito de designar data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação. 
210 Novo CNEMG. Art. 1.161. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião 

apresentado por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula 

do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o 

oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas.  

Parágrafo único. Fica dispensada a tentativa de conciliação ou mediação se a impugnação for feita por ente público 

com base em matéria que envolva direito indisponível, caso em que os autos serão remetidos ao juiz de direito 

com jurisdição em Registros Públicos ou, onde não houver vara especializada, ao juízo cível. 
211 Contudo, por se tratar de fase do processamento da usucapião extrajudicial, com regulamentação própria, apesar 

de recomendável, não é necessário que o responsável pela audiência possua a certificação exigida pelo artigo 6º 

do referido Provimento, in verbis: Art. 6º Somente poderão atuar como conciliadores ou mediadores aqueles que 

forem formados em curso para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no 

Anexo I da Resolução CNJ n. 125/2010, com a redação dada pela Emenda n. 2, de 8 de março de 2016. 
212 Sobre as técnicas de negociação na conciliação e na mediação, vejam-se as obras Conciliação e Mediação: 

ensino em construção (BACELLAR; LUCHIARI, 2019) e Como chegar ao SIM: como negociar acordos sem fazer 

concessões (FISHER; URY, 2014). 
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entregará os autos do pedido da usucapião ao requerente, acompanhados do relatório 

circunstanciado, mediante recibo, com o cancelamento da prenotação213. 

No Estado de São Paulo, o procedimento a ser seguido em caso de impugnação é diverso 

do previsto no Provimento n.º 65/CNJ/2017. Com efeito, o subitem 420.2 do Capítulo XX das 

NSCGJSP contém previsão expressa da possibilidade de rejeição de plano, pelo oficial, das 

impugnações infundadas em sede de usucapião extrajudicial, quais sejam: 

a) a impugnação já examinada e refutada em casos iguais pelo juízo competente; 

b) a que o interessado (que só pode ser o confrontante) se limita a dizer que a usucapião 

causará avanço na sua propriedade sem indicar, de forma plausível, onde e de que forma 

isso ocorrerá; 

c) a que não contém exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância 

manifestada; 

d) a que ventila matéria absolutamente estranha à usucapião.  

Se a impugnação for infundada, o oficial a rejeitará por ato motivado que contenha de 

forma expressa as razões que o levaram a assim considerá-la.  

No Estado de São Paulo, são exemplos de impugnações fundamentadas: a alegação de 

inexistência de alvará judicial que autorizou a assinatura, pelo inventariante, de título que 

justifique a posse do requerente, quando não há provas a sustentar, em cognição sumária, a 

validade dos poderes da inventariante para lavrar a escritura214; o argumento de que há 

comodato verbal entre as partes215 ou fraude à execução, decorrente de comodato e acordo entre 

 
213 Note-se que, aqui, o órgão corregedor nacional optou por afastar o procedimento administrativo da usucapião 

sempre que houver litígio, com o encerramento deste perante o cartório e remessa para a vida judicial. Trata-se de 

caso diverso da suscitação de dúvida, prevista nos artigos 17, §§ 4º e 5º, e 23 do Provimento n.º 65/CNJ/2013 e 

nos artigos 198 e seguintes da Lei n.º 6.015/1973. De fato, a suscitação de dúvida será feita diante da não 

concordância ou impossibilidade de cumprimento de exigências (requisitos do requerimento ou apresentação de 

documentos obrigatórios para o processamento) ou da rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota 

fundamentada, caso em que o título é encaminhado para o juízo competente, com a anotação no Livro 1- Protocolo 

e prorrogação do prazo da prenotação até a solução daquela, e retorna ao oficial para as providências de 

continuidade do processamento / registro ou cancelamento da prenotação. Conforme será apresentado a seguir, 

apresenta maior eficiência e economicidade a sistemática explicitada pelas NSCGJSP quanto ao processamento e 

apreciação judicial da impugnação. 
214 Nesse sentido: Processo Digital n.º 1000162-42.2018.8.26.0100; Classe – Assunto: Pedido de Providências - 

Registros Públicos; Requerente: 14º Oficial de Registro de Imóveis da Capital; Requerido: Tec Fama 

Administração e Assessoria Empresarial Ltda e outro; Juíza de Direito: Drª. Tania Mara Ahualli. 
215 Nessa linha: Processo Digital n.º 1099413-96.2019.8.26.0100; Classe – Assunto: Dúvida - Registro de Imóveis; 

Requerente: Raimunda Carrias Barbosa; Requerido: Mitoshi Yamauchi e outros; Juíza de Direito: Dr.ª Tania Mara 

Ahualli. Processo digital n.º 1094787-68.2018.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Notas; Suscitante: 9º Oficial 

de Registro de Imóveis de São Paulo – Sp; Suscitado: Luciano José Martins e outro; Magistrado: Tania Mara 

Ahualli; Comarca: SÃO PAULO; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data de 

Disponibilização: 09/01/2019; Data da sentença: 08/01/2019; Processo digital n.° 1095119-98.2019.8.26.0100; 

Classe: Dúvida; Assunto: Registro de Imóveis; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: SÃO PAULO; Foro: 

Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data de Disponibilização: 03/12/2019; Processo digital 

n.° 1110010-27.2019.8.26.0100 Visualizar Inteiro Teor Classe: Dúvida Assunto: Notas Magistrado: Tania Mara 
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proprietário e requerente para impedir o leilão do bem216; e as alegações de ocorrência de fraude 

à execução quanto a imóvel penhorado e inexistência de posse com animus domini217. 

Noutro giro, é exemplo de impugnação infundada a alegação, pela União Federal, de 

que o imóvel estaria no perímetro do extinto aldeamento indígena e, consequentemente, seria 

de propriedade da União, conforme jurisprudência pacificada do TRF3218. 

Na sequência, o registrador encaminhará a cópia do ato de rejeição para o impugnante 

por e-mail, o qual poderá recorrer no prazo de 10 dias219. Caso este não recorra, o procedimento 

será continuado. Por outro lado, apresentadas as razões recursais do impugnante ao oficial de 

registro de imóveis de forma tempestiva, este intimará o requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias e, em seguida, encaminhará os autos ao juízo competente.  

No Estado de São Paulo, quando houver impugnação fundamentada ou formalização de 

recurso da rejeição, pelo oficial, de impugnação infundada, os autos da usucapião serão 

encaminhados ao juízo competente220, a quem cabe examinar, de plano ou após instrução 

sumária, apenas a pertinência da impugnação.  

 
Ahualli Comarca: SÃO PAULO Foro: Foro Central Cível Vara: 1ª Vara de Registros Públicos Data de 

Disponibilização: 03/12/2019. 
216 Sobre o tema, o seguinte precedente: Processo digital n.º 1118113-23.2019.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: 

REGISTROS PÚBLICOS; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: SÃO PAULO; Foro: Foro Central Cível; 

Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data de Disponibilização: 06/02/2020. 
217 Sobre o tema: TJSP; Apelação Cível 1118113-23.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Anafe (Corregedor 

Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; 

Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020. 
218 Nesse sentido: Processo Digital n.º 1104657-74.2017.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Usucapião 

Extraordinária; Suscitante: 16º Oficio de Registro de Imóveis da Capital; Suscitado: Saulo Geraldo Borges; 

Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: São Paulo; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros 

Públicos; Data de Disponibilização: 24/01/2018; Data da sentença: 23/01/2018; e Processo Digital n.º 1051969-

04.2018.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Registro civil de Pessoas Jurídicas; Magistrado: Tania Mara Ahualli; 

Comarca: SÃO PAULO; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data da sentença: 

03/08/2018; Data de Disponibilização: 06/08/2018. Para fundamentar o posicionamento, os seguintes julgados do 

TRF3: TRF 3ª Região - Ap. Cível. Nº 96.03.074929-0-SP 2ª T. Relª Juíza Sylvia Steiner- DJU 05.02.1997; TRF 

3ª R. - AI nº 056.405-2-SP2ª T Rel. Juiz Aricê Amaral - j. 07.04.98 - DJU 06.05.98 - v.u. 
219 Subitem 420.3 do Capítulo XX das NSCGJSP. Sobre o tema, em 15/07/2019, o MM. Juiz de Direito José 

Alonso Beltrame Júnior, da 10ª Vara Cível de Santos (Processo Digital nº: 1012769-25.2019.8.26.0562. Classe – 

Assunto: Dúvida - Registro de Imóveis Requerente: Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Santos), com base no item 429 e subitens, validou a rejeição de impugnação sem fundamento legal. Transcreve-

se:  

O alcance de referidas normas não afronta o texto da lei ou mesmo o provimento 65 do CNJ. Visam apenas evitar 

que questionamentos genéricos, sem fundamento ou em desconformidade com a realidade, prestem-se para 

impedir o processamento de pretensões de usucapião no âmbito extrajudicial.  

Essa visão, no sentido da exigência de impugnação “fundada”, aplica-se inclusive para União, Estados e 

Municípios.  

Em tal contexto, se a impugnação não estiver atrelada a elemento de fato consistente, ainda que apresentada por 

ente da federação, não poderá implicarem automático encerramento do trâmite extrajudicial. 
220 Para a remessa ao juízo competente, conforme subitem 420.6 das NSCGJSP, o oficial: a) lavrará relatório de 

ofício, para controle interno e sem ônus para o requerente, do qual constarão todas as informações relevantes do 

procedimento; b) juntará cópia aos autos para conhecimento do juízo competente; e c) lançará anotação da remessa 

efetuada ao juízo competente na coluna de atos formalizados contida no Livro nº 1 – Protocolo. 
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Feito isso, o juiz determinará o retorno dos autos ao oficial de registro de imóveis, que 

adotará uma das seguintes medidas: a) prosseguirá no procedimento extrajudicial, se a 

impugnação for rejeitada; ou b) extinguirá o feito em cumprimento da decisão do juízo que 

acolheu a impugnação e remeteu os interessados às vias ordinárias, com o cancelamento da 

prenotação221 e a entrega os autos do pedido da usucapião ao requerente, acompanhados do 

relatório circunstanciado, mediante recibo, conforme subitem 420.7 das NSCGJSP222. 

Sobre a impugnação no Provimento n.º 65/CNJ/2017, Marcelo de Rezende Campos 

Marinho Couto (2019, p. 325) entende que, apesar de não haver norma expressa, caberá ao 

oficial analisar a pertinência da impugnação e este “poderá dar andamento ao feito, 

completando as etapas faltantes e, ao final, decidir a questão, ou já proferir, de imediato, a 

decisão acerca do recebimento da impugnação”. Para ele (COUTO, 2019, p. 325), “postergar a 

decisão acerca do recebimento da impugnação se revela conveniente em muitos casos, uma vez 

que possibilitará que o procedimento complete seu ciclo”. Assim, recebida a impugnação, o 

procedimento estará completo para ser distribuído e o juiz terá elementos para já decidir o 

mérito da causa. De outro lado, se rejeitada a impugnação, o caso poderá ser objeto de 

suscitação de dúvida e, se mantido o posicionamento do oficial, o juiz poderá reconhecer a 

usucapião. 

Para esta autora, uma vez apresentada a impugnação e não obtida a conciliação ou 

mediação, se não houver norma estadual específica, caberá ao oficial apenas encerrar o 

procedimento, conforme explicitado acima. Isso porque há mandamento impositivo do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017 para determinar o encerramento do feito nessa circunstância, 

devido à consagração da não litigiosidade como característica desse tipo de procedimento.  

Ademais, caso o oficial rejeite a impugnação por falta de fundamentação antes da 

decisão denegadora, a suscitação de dúvida não parece ser o meio adequado para o 

questionamento judicial desta. Isso porque, via de regra, quem suscita a dúvida é o apresentante 

ou interessado (titular de direito real relativo ao imóvel), a partir da formulação de exigência 

feita pelo oficial, o que não existirá.  

Também, por se tratar de procedimento administrativo, não poderá o juiz, na dúvida 

suscitada para decidir sobre a impugnação, decidir sobre o mérito da usucapião sem que tenha 

 
221 Subitem 420.5 do Capítulo XX das NSCGJSP. 
222 Conforme se depreende do procedimento, para evitar o cancelamento imediato da prenotação em caso de 

impugnação, as NSCGJSP determinam a remessa da impugnação ao juízo, que sobre ela decidirá e, somente se 

julgada procedente, ensejará a impossibilidade de uso da via administrativa. Essa medida valoriza a atuação do 

serviço extrajudicial, aumenta as chances de o processamento ocorrer todo pela via administrativa e permite maior 

economicidade no processamento da usucapião, motivo pelo qual é uma sugestão de aperfeiçoamento legislativo 

para o instituto a ser adotada em âmbito nacional. 
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havido antes a decisão do oficial, conforme artigos 17, §§ 3º a 5º, e 22 do Provimento n.º 

65/CNJ/2017, ou em ação judicial específica de usucapião, distribuída após o encerramento do 

processamento extrajudicial. 

Diferente é a situação no Estado de São Paulo, por meio da qual, ao ver desta autora, foi 

dada solução mais eficiente para a apreciação judicial da impugnação, com o retorno dos autos 

ao oficial para a continuidade do processamento. Inclusive, adotar esse procedimento é uma das 

sugestões de alteração de lege lata para a disciplina da matéria, a ser apresentada no subitem 

4.3. 

Outro ponto relevante quanto ao tema refere-se à validade da impugnação 

extemporânea, feita após o decurso do prazo para impugnação e antes da nota fundamentada de 

deferimento e do registro da usucapião extrajudicial. De fato, o artigo 216-A, §§ 2º a 4º e 10, 

da Lei n.º 6.015/1973 e o Provimento n.º 65/CNJ/2017 especificam que, feita a notificação ou 

a publicação de edital e decorrido o prazo de quinze dias para a impugnação, considera-se a 

inércia do notificado como concordância. Contudo, será esse prazo preclusivo?  

Da análise da sistemática do processamento extrajudicial da usucapião, constata-se que 

sua característica preponderante é a ausência de litigiosidade. Assim, para esta autora, a 

presunção de concordância não possui o condão de afastar a apresentação de impugnação 

extemporânea, desde que fundamentada e justificada223. Em caso de impugnação 

 
223 Sobre o tema, já houve manifestação da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital São Paulo (Processo Digital 

n.º 1000378-32.2020.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Registros Públicos; Magistrado: Tania Mara Ahualli; 

Comarca: São Paulo; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Requerente: Jose Luiz 

Lusvardi Gurgel e outro; Data de Disponibilização: 06/05/2020), nos seguintes termos: 

De início, compartilho do entendimento do Oficial de que o prazo para impugnação dos titulares de domínio ou 

sucessores não é preclusivo. Sendo o procedimento extrajudicial de usucapião complexo, caracterizado por 

sucessivas fases, inclusive com possibilidade de solicitação de provas e outras diligências pelo Oficial, há sempre 

a possibilidade de que novas informações possam ser apresentadas para que o pedido extrajudicial seja obstado, 

sendo inclusive possível que interessado que tenha manifestado anuência a revogue posteriormente, tudo isso, por 

óbvio, antes da decisão final do procedimento.  

Neste sentido, o prazo de 15 dias previsto para manifestação dos titulares de domínio tem dois principais objetivos: 

o primeiro, de caráter material, o de fazer surgir a presunção de anuência [Nota 1: Neste sentido, o §2º do Art. 

216-A da Lei 6.015/73 prevê que "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." (grifei) Ao utilizar a expressão "interpretado", a norma indica a citada presunção, já que a 

regra diz respeito ao "consentimento expresso" e em nenhum momento há determinação direta de que o silêncio 

substitui o consentimento, sendo mera indicação de concordância que pode ser afastada diante de outros 

elementos.], que como presunção pode ser afastada, e o segundo de caráter procedimental, no sentido de que, 

passados os 15 dias, poderá o Oficial dar seguimento ao pedido com a publicação dos editais.  

Conforme previsão do § 6º do Art. 216-A da Lei 6.015/73, apenas após o prazo do edital, e quando não houver 

necessidade de diligência adicional, o Oficial poderá julgar o mérito do pedido. É dizer que, enquanto não 

alcançada tal fase final, quando o registrador tem todos os elementos necessários para sua qualificação, os titulares 

de direitos sobre o bem e terceiros interessados podem apresentar impugnação e outros elementos relevantes para 

consideração do Oficial no julgamento do pedido, lembrando sempre que a eficácia do procedimento extrajudicial 

encontra-se na inexistência de lide sobre o pedido, de modo que seria temerário o deferimento do pedido mesmo 

havendo impugnação intempestiva, já que a possibilidade de ação judicial anulatória levaria à insegurança jurídica 

do procedimento, vez que há de se presumir contestação posterior pelo impugnante caso o mérito da impugnação 
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extemporânea, se admitida, cabe ao oficial voltar o pedido à fase do processamento de 

impugnação, com a tomada das medidas necessárias224.  

Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 273) explica que a presunção de 

anuência por não manifestação no prazo de quinze dias a contar da notificação ou publicação 

de edital somente foi prevista para os  titulares dos direitos registrados ou averbados na 

matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a 

qualquer título e para os terceiros eventualmente interessados, na medida que estes possuem 

direitos disponíveis. Quanto aos entes públicos, por ser vedada constitucionalmente a usucapião 

de bem público e por se tratar de direito indisponível, o prazo de 15 dias tem apenas o condão 

de permitir a continuidade do processamento, mas poderá haver a impugnação administrativa 

até antes da realização do registro da usucapião. Nesse caso, será feita a intimação do advogado 

do requerente e, se a questão for resolvida, será continuado o processamento ou, se não, haverá 

o encerramento, para remessa à via judicial. 

Uma vez registrada a usucapião extrajudicial, não será mais possível sua impugnação 

na via administrativa, o que deverá ser feito por meio de ação judicial de anulação de registro, 

nos termos dos artigos 250, I, e 252 da Lei n.º 6.015/1973 e do artigo 1.247 do Código Civil225.  

Nessa situação, conforme orientação dada por Marcelo de Rezende Campos Marinho 

Couto (2019, p. 274), ciente do questionamento por ente público, o registrador poderá o oficiar 

o Juiz Corregedor local com pedido de bloqueio da matrícula para evitar repercussões de 

responsabilidade adicionais. 

Na pesquisa, verificou-se que as serventias que participaram da fase de entrevistas 

atendem os procedimentos acima, conforme o Provimento n.º 65/CNJ/2017, se localizadas em 

Minas Gerais, ou de acordo com as NSCGJSP, no Estado de São Paulo. 

Diante dos posicionamentos jurídicos acima e do princípio da independência do oficial,  

recomenda-se que a prática de rejeitar ou não a impugnação infundada seja avaliada com cautela 

pelo oficial em cujo Estado não haja regulamentação específica para o tema, com aplicação 

 
seja ignorado pelo Oficial, enfraquecendo sua qualificação quanto ao preenchimento dos requisitos legais para 

reconhecimento da prescrição aquisitiva.  

Ainda que assim não fosse, a certidão lavrada pelo Oficial (fl. 198) contém fé pública e é válida como elemento 

processual a ser considerado quando inserido na autuação do procedimento extrajudicial, no sentido de que, sendo 

a comunicação tempestiva, pode ser interpretada como pedido de dilação de prazo para impugnação devidamente 

justificado, em razão da situação de saúde do interessado, sendo a extensão do prazo, se devidamente justificada, 

plenamente aceitável, como inclusive já aceito pelo Oficial no caso do Município (fls. 155 e 160). 
224 Se no Estado de São Paulo, com encaminhamento para o Juízo competente resolver a impugnação e determinar 

a continuidade do feito, se rejeitada, ou seu encerramento, se fundamentada. 
225 Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. 

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé 

ou do título do terceiro adquirente. 
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apenas do Provimento n.º 65/CNJ/2017, o que pode ser feito pela tabela de avaliação de risco 

do subitem 4.1.5.  

Em qualquer caso, a cautela a ser tomada é sempre permitir, ao final, o encaminhamento 

da impugnação não solucionada para apreciação judicial, que é a instância competente para 

decidir cabalmente sobre dissídio em processamento administrativo de usucapião. 

 

3.8 Justificativa de óbice à escrituração no requerimento 

 

O artigo 13 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 criou hipóteses em que fica presumida a 

anuência dos titulares de direitos reais à aquisição por usucapião extrajudicial por modalidades 

que tenham como requisito o justo título226, com dispensa da notificação. Para tanto, exige a 

apresentação, juntamente com o requerimento, de: 

a) justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular 

registral, ou seja, com o proprietário indicado na matrícula227; 

b) prova da quitação das obrigações, feita por declaração escrita, quitação da última parcela 

do preço avençado ou recibo, todos assinados pelo proprietário, com firma reconhecida; 

 
226 Nesse sentido, o seguinte excerto de sentença proferida em 08/01/2019, pela MM.ª Juíza de Direito, Dr.ª Tania 

Mara Ahualli, no Processo Digital nº 1094787-68.2018.8.26.0100 (Classe – Assunto Dúvida – Notas; Suscitante: 

9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP; Suscitado: Luciano José Martins e outro): “Destaco, por fim, 

que a exceção prevista no Art. 13 do Provimento 65/17 do CNJ não se configurou no presente feito, pois os próprios 

requerentes aduzem que pretendem usucapião extraordinária, quando a existência de justo título é irrelevante, além 

de que não foram apresentadas provas da quitação das obrigações.”. 
227 O justo título não precisa ser um instrumento com todas as formalidades, mas deve comprovar a justa causa. 

Caso o justo título comprove apenas a relação do requerente com titulares de direitos reais relativos ao imóvel, 

com a devida quitação, porém, não os proprietários tabulares, será necessária a intimação destes, que não é 

presumida ficta. Nesse sentido, trecho da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito, Dr.ª Tania Mara Ahualli, 

no Processo digital n.º 1134486-66.2018.8.26.0100 (Classe: Dúvida; Assunto: REGISTROS PÚBLICOS; Data de 

Disponibilização: 04/02/2019): 

Todavia, como bem pontuado pela D. Promotora, a dispensa da notificação deve ser interpretada restritivamente, 

uma vez que o procedimento de usucapião representa a perda da propriedade do imóvel, ou seja, apenas em 

excepcionais hipóteses pode ser afastada a notificação dos proprietários tabulares e, consequentemente, mitigar 

seu direito de defesa no processo de usucapião. 

Assim, o consentimento ficto previsto no artigo supramencionado depende da apresentação de documento que 

demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral, prova de quitação das obrigações e certidão do 

distribuidor. 

Na presente hipótese, tais requisitos não foram preenchidos: a suscitada não demonstrou relação jurídica direta 

com o titular registral, mas apenas com os promitentes compradores do bem. Para além disso, não juntou qualquer 

prova de quitação das obrigações. Destaco que, sendo este último requisito expresso na norma, não se aplica 

qualquer presunção de que a inexistência de impugnação judicial representa o adimplemento das obrigações. 

Por tais razões, de rigor a manutenção da exigência de notificação do titular de domínio ou seus herdeiros. 

No mesmo sentido: Processo digital n.º 1134484-96.2018.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: REGISTROS 

PÚBLICOS; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: SÃO PAULO; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara 

de Registros Públicos; Data de Disponibilização: 25/02/2019. 
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c) certidão do distribuidor cível expedida até 30 dias antes do requerimento que demonstre 

a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários 

envolvendo o imóvel usucapiendo. 

Note-se que a dispensa em comento também pode ser aplicada aos promissários 

compradores e cessionários, quando houver, desde que atendidos os requisitos acima 

especificados quanto a cada transmissão. Se não houver de alguma delas ou com o titular 

tabular, será necessária a notificação respectiva. 

No Estado de São Paulo, há precedente da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital no 

qual, por aplicação analógica do item 309.5 e seguintes do Capítulo XX das NSCGJSP e do 

artigo 15, II, da Lei n.º 13.465/2017, foi admitida a dispensa da quitação compromisso de 

compra e venda e demais cessões de direitos, desde que comprovado que: a) inexiste qualquer 

discussão sobre a propriedade ou demais obrigações que a tenham por objeto, por meio das 

competentes certidões de distribuição; e b) as obrigações tiveram seu prazo esgotado há muito 

tempo (prescrição) e outros elementos de prova demonstrem a posse ininterrupta do bem sem 

qualquer impugnação228. 

Nessa linha, em Minas Gerais, o novo CNEMG prevê, no artigo 1.162, que equivale à 

prova de quitação exigida pelo artigo 13 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, a certidão dos 

distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel 

usucapiendo e do domicílio do requerente, se diverso, que atendam os seguintes requisitos: a) 

seja emitida após 5 anos do vencimento da última prestação; e b) explicite a inexistência de 

ação judicial que verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus 

cessionários. Portanto, nessa situação, fica dispensada a apresentação de prova de quitação 

expressa, diante da não propositura de ação de cobrança no prazo legal e da prescrição de nova 

ação229. 

 
228 Nesse sentido, em 01/10/2019, a MM.ª Juíza Tania Mara Ahualli, da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital, 

em Dúvida suscitada pelo 1º Oficial do 1º Registro de Imóveis da Capital de Processo digital n.º 1071425-

03.2019.8.26.0100, assim decidiu: 

Em resumo: sendo a usucapião meio de regularização fundiária, deve tal instituto ser facilitado ao máximo, porém 

dentro dos limites legais. Destarte, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, possível a aplicação 

analógica do item 309.5 do Cap. XX das NSCGJ, entendendo-se como prova de quitação dos compromissos e 

cessões de direito intermediários existentes no registro do imóvel a juntada de certidões negativas do distribuidor, 

com exceção do titular de domínio, que deve sempre ser notificado, a menos que preenchidos os requisitos do Art. 

13 do Prov. 65/17 do CNJ. 
229 Código Civil. Art. 206. Prescreve: [...] 

§ 5º Em cinco anos: 

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; 

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus 

honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; 

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. 
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Em complemento, o § 1º do referido artigo lista exemplos de justo título ou instrumento 

que demonstrem a relação entre usucapiente e proprietário, os quais podem ser classificados, 

conforme a natureza, nos seguintes grupos: 

a) negócios jurídicos preliminares, que englobam o compromisso ou recibo de compra e 

venda, a cessão de direitos e promessa de cessão, o pré-contrato, a proposta de compra, 

a reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das 

partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote ou unidade, o preço, o modo de 

pagamento e a promessa de contratar230; 

b) procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, que contenha a 

especificação do imóvel; 

c) escritura de cessão de direitos hereditários, com a descrição individualizada do imóvel;  

d) documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. 

Nesses casos, será obrigatório, ao requerente, justificar o óbice à correta escrituração 

das transações no requerimento, bem como caberá ao oficial alertar o requerente e as 

testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime 

de falsidade, sujeito às penas da lei, conforme § 2º do artigo 13 do Provimento n.º 

65/CNJ/2017231. Essa medida visa a evitar o uso da usucapião como meio de burla dos 

requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão 

incidentes sobre os negócios imobiliários. 

 
230 Sobre a admissibilidade da usucapião extrajudicial de imóvel objeto de promessa de compra e venda, o único 

precedente específico do TJMG:  

Apelação cível - Procedimento de dúvida registrária - Pedido de usucapião extrajudicial - Promessa de compra e 

venda - Posterior cessão de direitos - Títulos justos - Juízo prudencial da qualificação - Natureza jurídica, conceito 

e definição - Exigências formuladas para o registro de escritura pública em detrimento da opção pelo pedido 

extrajudicial de usucapião - Inadequação e impropriedade - Instrução do pedido de usucapião extrajudicial - 

Deficiência - Poder-dever do oficial registrador na qualificação dos títulos e saneamento do pedido de usucapião 

extrajudicial - Princípio da legalidade - Regularização de documentos e apresentação de outros - Possibilidade 

Imprescindibilidade - Recurso ao qual se dá parcial provimento. 

1. A opção pelo pedido extrajudicial de declaração acerca da prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel em 

detrimento do registro de anterior escritura pública não indica, por si só, má-fé do interessado em burlar o Fisco, 

dado presumir-se de antemão, em Direito, apenas a boa-fé. 

2. A usucapião é modalidade originária de aquisição da propriedade prevista em leis federais, bem como em 

normativa específica da Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento 65, de 14 de Dezembro de 2017). 

3. O instrumento de promessa e a escritura de compra e venda de imóvel, bem como a cessão de tais direitos, são 

compreendidos na acepção jurídica de justo título igualmente no pedido de usucapião extrajudicial (art. 13, § 1º, I 

e II, do Provimento 65/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça).  (TJMG - Apelação Cível  1.0000.19.134303-

7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da 

súmula em 15/04/2020) 
231 Pode-se questionar a legalidade de ato normativo criar limitação não prevista em lei em sentido estrito ao uso 

da usucapião extrajudicial, conforme o processo legislativo e o sistema de legalidade brasileiro. Contudo, esse 

tema não será tratado nesse trabalho, já que a tarefa do oficial é aplicar a legislação existente, não lhe cabendo 

afastar sua incidência enquanto não houver declaração judicial de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. 
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Após a análise dos documentos apresentados, o oficial de registro de imóveis, com base 

em seu livre convencimento, proferirá nota fundamentada acerca da veracidade e idoneidade 

do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto de regularização pela 

usucapião232. 

No Estado de São Paulo, há precedentes da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital no 

sentido de que, quanto a título listado no § 1º do artigo 13 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, se 

houver a justificativa de impossibilidade de escrituração do compromisso de compra e venda, 

a parte poderá optar pela adjudicação compulsória ou pela usucapião233. Ou seja, não cabe ao 

oficial questionar que não há correta escrituração se houver justificativa e a outra opção de 

regularização for uma ação judicial, e não a celebração de negócio jurídico por tabelionato de 

notas ou instrumento particular234. 

 
232 Artigo 13, § 4º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
233 Sobre o tema, transcreve-se excerto da sentença proferida em 04/09/2018, pela Juíza de Direito Drª. Tania Mara 

Ahualli (Processo Digital nº: 1070011-04.2018.8.26.0100. Classe – Assunto Dúvida – Notas. Suscitante:2º Oficial 

de Registro de Imóveis da Capital): 

Diz o caput do Art. 13 que o requerente pode apresentar justo título acompanhado de prova de sua quitação como 

forma de dispensar o consentimento do titular do domínio, e o inciso I do §1º menciona que o compromisso de 

compra e venda é um exemplo de justo título. 

Ou seja, o compromisso de compra e venda, acompanhado de prova de sua quitação, pode ser apresentado no 

pedido extrajudicial de usucapião, havendo previsão expressa de que a apresentação de tais documentos é benéfica 

ao requerente, por dispensar a notificação do titular do domínio. 

Se a apresentação do compromisso de compra e venda quitado é prevista em norma específica relativa a usucapião 

extrajudicial, não se pode dizer que tais documentos impediriam o pedido por permitirem o ajuizamento de ação 

de adjudicação compulsória. 

A análise conjunta das normas citadas permite concluir, portanto, que a existência do compromisso de compra e 

venda quitado só seria óbice à usucapião extrajudicial quando houvesse a possibilidade de ser lavrada escritura 

definitiva do negócio realizado. 

Todavia, nos termos do §2º, a parte requerente pode justificar a impossibilidade de tal lavratura (sujeita a sanções 

em caso de falsidade), abrindo caminho para o pedido extrajudicial de usucapião. 

Entendo que, ao mencionar os "requisitos legais do sistema notarial e registral", a norma visa a impedir que haja 

pedido de usucapião quando a parte pode, pelos meios tradicionais, realizar a transmissão de propriedade. A 

possibilidade de ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, contudo, não se encontra dentro destes meios 

tradicionais, uma vez que tal ação se dá justamente quando os meios notariais e registrais se mostram insuficientes 

à pretensão. 

Em outras palavras, se a parte está impossibilitada de lavrar a escritura definitiva de compra e venda, e devidamente 

justificar as razões para tanto, poderá optar pela adjudicação compulsória ou pedido de usucapião, a depender do 

preenchimento dos requisitos de cada uma destas opções, não havendo impeditivo, contudo, que opte pela 

usucapião quando entender não ser a adjudicação caminho viável para obter seu direito. 

[...] 

Se o Oficial entende haver indícios de irregularidade, poderá, com o fim de proteger-se de eventual 

responsabilidade tributária, fazer constar na notificação ao Município sua suspeita. 

Todavia, havendo justificativa da impossibilidade de transmissão da propriedade pelos meios tradicionais, e não 

havendo impugnação ou suspeita de que a justificativa é falsa, o Oficial não pode negar o pedido única e 

exclusivamente por existir compromisso de compra e venda registrado, e tampouco pode negar-se a autuar o 

requerimento. 
234 No mesmo sentido, já manifestou o STJ: DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. 

IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO 

REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS 

AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA 

À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA 
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Sobre a justificativa de óbice à correta escrituração das transações no requerimento, 

surge, ainda, a questão de se é necessário que isso ocorra para a apreciação judicial de qualquer 

tipo de usucapião ou se a parte, uma vez atendidos os requisitos, poderá escolher qual o 

instrumento jurídico utilizará para tal fim. Essa matéria concerne à comprovação do interesse 

de agir do requerente do pedido inicial. 

Com efeito, em se tratando de usucapião extraordinária235 ou constitucional urbana ou 

rural236, na qual apenas a posse ininterrupta pelo prazo previsto em lei enseja a prescrição 

aquisitiva, independentemente de justo título e boa-fé, a utilização da usucapião sempre será o 

único meio adequado para a aquisição da propriedade. Destarte, o interesse de agir já está 

comprovado pela exposição dos fatos e fundamentos jurídicos desse tipo de usucapião. 

De modo diverso, em se tratando de usucapião ordinária, o interesse de agir deverá ser 

comprovado com a apresentação, no requerimento, da justificativa de óbice à correta 

 
DO FINANCIAMENTO DA OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA 

PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308. 1. O instrumento de promessa de compra e 

venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária. Tal entendimento 

agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e 

venda. Se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel 

independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido 

à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que 

considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião. 2. A própria lei 

presume a boa-fé, em sendo reconhecido o justo título do possuidor, nos termos do que dispõe o art. 1.201, 

parágrafo único, do Código Civil de 2002: "O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo 

prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção". 3. Quando a lei se refere a posse 

"incontestada", há nítida correspondência com as causas interruptivas da prescrição aquisitiva, das quais é exemplo 

clássico a citação em ação que opõe resistência ao possuidor da coisa, ato processual que possui como efeito 

imediato a interrupção da prescrição (art. 219, CPC). Por esse raciocínio, é evidente que os efeitos interruptivos 

da citação não alcançam a posse de quem nem era parte no processo. Assim, parece óbvio que o ajuizamento de 

execução hipotecária por credores contra o proprietário do imóvel, por não interromper o prazo prescricional da 

usucapião, não constitui resistência à posse ad usucapionem de quem ora pleiteia a prescrição aquisitiva. [...]. 8. 

Recurso especial conhecido e provido. (REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012) 
235 Código Civil. Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 

imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 

declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no 

imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 
236 Constituição Federal. 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. (Regulamento) 

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

independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

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

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 

ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva 

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

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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escrituração. Citam-se os seguintes exemplos de casos dessas situações, que viabilizam o uso 

da usucapião237: 

a) não localização do alienante pessoa física ou jurídica; 

b) extinção irregular da pessoa jurídica transmitente238; 

c) negócio jurídico preliminar outorgado por empresa liquidada, contudo, atualmente, com 

liquidante não localizado; 

d) transmitente pessoa jurídica ou pessoa física empregadora sem CND, nos Estados em 

que a regularidade fiscal com os impostos da União seja requisito para a lavratura da 

escritura239; 

e) recusa em fazer o inventário por parte dos herdeiros do alienante; 

 
237 Os exemplos de “a”, “b”, “d” a “f”, “h” e “i” são dados por Ana Clara Amaral Arantes Boczar, Daniela Bolivar 

Moreira Chagas e Letícia Franco Maculan Assumpção (2019, pp. 100-123). 
238 Na sentença do Processo Digital n.º 1012769-25.2019.8.26.0562 (Classe: Dúvida; Assunto: Registro de 

Imóveis; Magistrado: José Alonso Beltrame Júnior; Comarca: Santos; Foro: Foro de Santos; Vara: 10ª Vara Cível 

Data de Disponibilização: 15/07/2019), o tema foi abordado de forma assertiva, in verbis: 

O documento de fls. 200 comprova que está declarada "inapta", com situação cadastral "BAIXADA", desde 2008. 

Se esta é sua situação jurídica, não tem condições de comparecer perante tabelião para lavratura da escritura que 

se afirma ser passível de confecção por parte do Município.  

Assim porque, em regra, extinta a sociedade, deixa juridicamente de existir. Daí ser impossível, em regra, que 

figure como transmitente de bem imóvel.  

Se a empresa ou seu representante não se dispuser a adotar providências visando tal regularização, se é que algo 

neste sentido é viável, não é dado aos requerentes fazer com que o faça. Não têm eles legitimidade para 

promoverem a superação do entrave, em nome da promitente vendedora.  

Como se trata de aspecto objetivamente constatável a partir do documentado nos autos (vide fls. 200), a hipótese 

é típica de usucapião, desde que preenchidos os demais requisitos legais para tanto, dentre eles o justo título e a 

posse com ânimo de dono pelo prazo previsto em lei.  

Os pretendentes dispõem de justo título e não têm como obter escritura pública visando transmissão pela via usual, 

voluntária, mediante comparecimento da parte titular do domínio alienante em cartório. 

Não se visualiza na pretensão dos requerentes propósito de burlar a lei ou lesar o fisco municipal, na forma aludida 

no art. 13, § 2º, do Provimento CNJ 65/2017. 
239 As NSCGJSP assim dispõem no Capítulo XVI: 

60.2. Nada obstante o previsto nos arts. 47, I, b, da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 257, I, b, do 

Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, e no art. 1.º do Decreto n.º 6.106, de 30 de abril de 2007, faculta-se aos 

Tabeliães de Notas, por ocasião da qualificação notarial, dispensar, nas situações tratadas nos dispositivos legais 

aludidos, a exibição das certidões negativas de débitos emitidas pelo INSS e pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e da certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista os 

precedentes do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de inexistir 

justificativa razoável para condicionar o registro de títulos à prévia comprovação da quitação de créditos 

tributários, contribuições sociais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 

O novo CNEMG (de modo diverso do anterior) autoriza a lavratura de escritura e seu registro nos casos em que 

houver apresentação de certidão positiva de débito expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados. Veja-se:  

Art. 190. [...] § 5º A apresentação de certidão positiva de débitos não impede a lavratura da escritura, devendo o 

tabelião de notas advertir as partes sobre os riscos inerentes ao ato, consignando essa advertência na escritura. 

Art. 742. Nenhuma exigência fiscal ou documental obstará a apresentação de um título e seu lançamento no 

protocolo com o respectivo número de ordem.  

Parágrafo único. Não será obstado o registro de escritura lavrada de acordo com o § 5º do art. 190 deste Provimento 

Conjunto, devendo-se fazer referência a tal circunstância no ato registral. 
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f) inventários sucessivos que levam à excessiva onerosidade;  

g) inventário já finalizado em que bem objeto de promessa de compra e venda foi excluído 

e no qual há muitos herdeiros240; 

h) imóvel usucapiendo localizado em loteamento irregular ou clandestino; 

i) imóvel com área inferior à FMP quando passível de Reurb ou de usucapião 

constitucional241; 

j) escritura pública inexistente ou sem assinatura do outorgante no livro, com emissão 

apenas do traslado e com vendedores não localizados ou falecidos242. 

Ademais, observe-se que configura óbice à concessão de usucapião extrajudicial o 

pedido que versa sobre área unificada que abrange parte de imóveis que já eram de propriedade 

do requerente e áreas remanescentes de matrículas ou transcrições que seriam por ele adquiridas 

pela prescrição aquisitiva. Nesse caso, em respeito ao princípio da continuidade, é necessário 

 
240 Nesse caso, para comprovar o óbice à correta escrituração, recomenda-se juntar cópia do processo ou certidão 

de objeto e pé, que contenha a indicação de todos os imóveis inventariados (que comprove a exclusão do que será 

usucapido), bem como a qualificação do de cujus e a lista de herdeiros e cônjuge meeiro, se houver. 
241 Sobre o tema, ver subitem 3.5. 
242 Esse caso, apesar de parecer improvável, é relativamente comum e ocorre em casos de tabelionatos de notas 

em que os titulares, à revelia da lei, lavraram escrituras públicas apenas com a emissão do traslado, sem constar a 

via original do livro (inexistência), ou sem a assinatura do transmitente ou adquirente (ato incompleto ou sem 

efeito). No concernente à escritura pública que não existe no livro, se houver elementos que comprovem a sua 

lavratura (a exemplo de traslado, recibo de pagamento e se as partes forem concordes), é possível efetuar a 

restauração de ato notarial, nos termos do Provimento n.º 23/CNJ/2012 (Art. 6º A autorização para restauração de 

livro do serviço extrajudicial de notas e de registro, extraviado ou danificado, deverá ser solicitada, ao Juiz 

Corregedor a que se refere o artigo 1º deste Provimento, pelo Oficial de Registro ou Tabelião competente para a 

restauração, e poderá ser requerida pelos demais interessados. Parágrafo único. A restauração poderá ter por objeto 

o todo ou parte do livro que se encontrar extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial específico.) ou 

conforme procedimento previsto no código de normas extrajudiciais local. O novo CNEMG prevê a restauração 

de livros nos artigos 106 a 110 (correspondência no antigo CNEMG: artigos 81 a 85), a qual será solicitada ao juiz 

de direito da vara de registros públicos ou, nas comarcas em que não houver vara específica, ao juiz de direito de 

vara cível, pelo tabelião ou oficial de registro, e poderá ser requerida pelos demais interessados. Já as NSCGJSP 

preveem a restauração de livros nos seguintes termos: “41.1. Autorizada pelo Juiz Corregedor Permanente, far-se-

á, desde logo, a restauração do livro desaparecido ou danificado, à vista dos elementos constantes dos índices, 

arquivos das unidades do serviço notarial e de registro e dos traslados e certidões exibidos pelos interessados.” 

Quanto à escritura incompleta ou sem efeito, se houver previsão no código de normas extrajudiciais estadual, é 

possível que sejam completados, pela celebração de escritura pública de ratificação. O novo CNEMG determina, 

no artigo 181, § 1º, que “passados 30 (trinta) dias corridos da sua lavratura, o instrumento público notarial não 

assinado por todos será declarado sem efeito, não sendo devida qualquer restituição de emolumentos ou de TFJ 

por parte do tabelião de notas, tendo em vista a regular prática do ato no que concerne a suas atribuições”, e não 

veda ou dispõe expressamente sobre se é possível rerratificar ou ratificar a escritura para completá-la com a 

assinatura faltante. Por sua vez, as NSCGJSP dispõem no Capítulo XVI: “53.2.1. Não sendo assinado o ato notarial 

dentro do prazo fixado, a escritura pública será declarada incompleta, observando-se a legislação que trata dos 

emolumentos.” Ademais, no subitem 151 do Capítulo XIV, vedam, “sob pena de responsabilidade administrativa, 

civil e criminal, a extração de traslados e certidões de atos ou termos incompletos, a não ser por ordem judicial”. 

A despeito de não haver dispositivo expresso, há precedente da CGJSP no sentido de que é possível realizar, por 

instrumento público, a ratificação da escritura pública originária declarada incompleta pela outorgante vendedora, 

cabendo ao tabelião, em caso de expedição de traslado ou certidão da escritura original, consignar a existência da 

ratificação. Nesse sentido: CGJSP; Parecer 401/2010-E; Categoria: Organização de Serviço; Processo: 

110.943/2010; Autor(es) do Parecer: Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Corregedor: Antonio Carlos Munhoz 

Soares; Data da Decisão: 21/12/2010; Data do Parecer: 14/12/2010 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2010). 
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que o pedido verse apenas sobre as áreas a serem adquiridas por usucapião e, após o 

deferimento, será realizada a unificação destas com as matrículas já de propriedade do 

requerente243. 

Na prática, isso significa que a usucapião administrativa somente será utilizada nos 

casos em que a formalização do negócio jurídico originário, seja em tabelionato de notas ou por 

instrumento particular, se permitido, for obstada ou implicar excessiva onerosidade.  

Mesmo quanto à usucapião judicial, a questão é contraditória e há julgados tanto no 

sentido de que esta pode ser escolhida livremente pelas partes quanto de que é necessário 

comprovar o interesse de agir específico, com a existência de óbice à correta escrituração244. 

O TJSP já manifestou uma vez no sentido de que há óbice à aquisição por usucapião 

quando o requerente, na qualidade de cessionário de direitos hereditários referente ao imóvel, 

 
243 Em sentença proferida em 11/07/2019, pela Juíza de Direito Dr.ª Tania Mara Ahualli, da 1ª Vara de Registros 

Públicos da Capital (Processo Digital nº. 1054840-70.2019.8.26.0100. Classe – Assunto Dúvida – Notas. 

Requerente: 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Requerido: São José Desenvolvimento Imobiliário 20 

Ltda.), foi confirmado o não deferimento de usucapião de área unificada, na qual parte dos imóveis já era de 

propriedade da requerente e apenas áreas remanescentes de transcrições seriam por ela adquiridas. No caso, em 

decorrência do princípio da continuidade, foi determinado que os imóveis já matriculados em nome da requerente, 

com escrituração e transações anteriores, não poderiam ser objeto da usucapião de imóvel próprio, cabendo à 

requerente usucapir apenas as áreas que ainda não são de sua titularidade, procedendo, após, à unificação, sob pena 

de constituir burla à lei (artigo 234 da Lei n.º 6.015/73). “Logo, a usucapião deve ater-se exclusivamente a área 

remanescente das transcrições nºs 32.224 e 32.690, e posteriormente poderá a suscitada pleitear a unificação das 

matrículas.” Na sentença, a possibilidade de usucapião de imóvel próprio é admitida em situações excepcionais, a 

serem analisadas pontualmente, conforme doutrina de artigo jurídico publicado pelos renomados Desembargador 

Fernando Antonio Maia da Cunha e Juiz de Direito Alexandre Dartanham de Mello Guerra, já que a usucapião 

gera efeitos de suprimir vícios anteriores (sobre o tema, cita a Apelação Cível nº 0005389-28.2011.8.26.0180, da 

4ª Câmara de Direito Privado. Contudo, não foi aplicada ao caso. 
244 Apesar do disposto expressamente no § 2º do artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, não há consenso sobre 

se a existência de óbice à correta escrituração é um requisito para a usucapião, seja ela judicial ou extrajudicial, e 

se poderia ser imposta por ato normativo infralegal. Contudo, por não ser escopo deste trabalho e por não caber ao 

oficial afastar a aplicação de lei ou ato normativo, aqui não será feita a discussão sobre a legalidade desta limitação 

imposta pelo Provimento n.º 65/CNJ/2017. 

No TJMG, por exemplo, há vários precedentes que, por falta de interesse de agir, confirmam a impossibilidade da 

usucapião pela via judicial quando a aquisição puder ser feita pela via correta de escrituração (a exemplo da 

individualização de quota-parte da herança, o que deve ser feito no respectivo inventário, observadas as obrigações 

tributárias; extinção de condomínio e a retificação da área do imóvel constante de registro público; divisão do 

imóvel e obtenção do registro individualizado de fração ideal de condomínio irregular; existência de contrato 

particular de compromisso de compra e venda, ausente a prova de qualquer irregularidade ou de óbices encontrados 

para efetuar a transferência; ). Veja-se: TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.010482-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019; TJMG 

- Apelação Cível 1.0223.11.004867-3/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0471.17.006083-

7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da 

súmula em 02/04/2019; TJMG - Apelação Cível 1.0470.13.009674-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da 

Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 28/03/2019.  

Sobre a impossibilidade de manuseio da usucapião nos casos em que há escritura apta a registro ou para o registro 

de um imóvel do qual já possui o requerente o contrato de compra e venda, os seguintes precedentes do TJMG: 

TJMG - Apelação Cível 1.0470.14.006054-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020; e TJMG - Apelação Cível 1.0134.12.011539-

6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, 

publicação da súmula em 30/08/2019. 
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não exerceu a posse ad usucapionem, mas, sim, o jus possidendi. Nessa situação, a aquisição 

da propriedade deve ser feita por meio da habilitação do cessionário no Inventário e Partilha do 

de cujus, com a impossibilidade de substituir a aquisição derivada da propriedade pela cessão 

de direitos hereditários pela usucapião245. 

Quanto à utilização da usucapião para fins de extinção do condomínio comum 

(individualização da propriedade do imóvel), ao ver da autora, isso não é admitido na via 

administrativa, em que há meios adequados para a escrituração desse negócio jurídico, quais 

sejam: escritura pública de divisão amigável ou escritura pública de estremação, se houver 

previsão no Estado246. 

Sobre a justificativa de óbice à correta escrituração do imóvel na usucapião 

extrajudicial, todas as serventias que participaram da entrevista exigem a justificativa de óbice 

no requerimento, conforme artigo 10, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, contudo, adotam 

práticas diferentes para sua apreciação: 

a) de um lado, de modo mais usual, a análise do óbice é feita de forma completa e 

exaustiva, com o deferimento do uso da usucapião administrativa apenas se a situação 

fática realmente obstar ou criar ônus muito elevados para o interessado regularizar o 

imóvel pelos meios ordinários; para tanto, cabe ao requerente constar a justificativa de 

óbice à escrituração para o uso da usucapião, a qual deve ser fundamentada e explicitada 

de forma clara, com a listagem de impedimentos, no requerimento; 

b) de outro lado, uma vez feita a justificativa no requerimento e preenchidos os requisitos 

legais, sempre será admitido o processamento administrativo da usucapião, pois cabe ao 

usucapiente escolher por qual instrumento jurídico realizará a regularização da 

propriedade imobiliária247.  

 
245 REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DA PROVA DA POSSE. JUS 

POSSIDENDI DECORRENTE DA PROPRIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O JUS 

POSSESSIONIS. A usucapião extrajudicial tem como pressuposto a prova da posse ad usucapionem, a qual não 

se confunde com a posse como emanação do domínio (jus possidendi) em razão do proprietário não exercer a 

posse com o ânimo qualificado de adquirir a propriedade por já ser o titular do domínio. Escritura de cessão de 

direitos hereditários que tratou da alienação da propriedade e não da posse do imóvel seu objeto. Regular o registro 

imobiliário não se cogita da aquisição da propriedade por usucapião enquanto meio de sanear vícios do registro - 

Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005106-25.2017.8.26.0132; Relator (a): Pinheiro Franco 

(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018). 
246 O novo CNEMG prevê a estremação de imóvel urbano ou rural nos artigos 1.149 a 1.156 (o antigo CNEMG 

tratava da regularização de condomínio de frações ideais de imóveis urbanos nos artigos 997 a 1.000 e da 

individualização de imóvel rural em condomínio nos artigos 1.012 a 1.018). Para tanto, será lavrada uma escritura 

pública de estremação do imóvel ocupado a título exclusivo por condômino, para a qual será feito o levantamento 

técnico da área, com a anuência dos confrontantes apenas da fração individualizada. As NSCGJSP não possuem 

instituto similar. 
247 Essa prática fundamenta-se no seguinte raciocínio: “Se não é vedado ao possuidor que ostenta título de 

promessa de venda registrado intentar ação judicial de usucapião, tampouco lhe pode ser fechada a via extrajudicial 
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Ambas as práticas jurídicas acima possuem supedâneo legal e a adoção de uma ou outra 

é da esfera da independência do oficial. A opção pela segunda pode, na prática, implicar maior 

risco de reponsabilidade tributária, o que, contudo, pode ser resolvido pela apresentação de 

certidões de pagamento ou não incidência ou prescrição de impostos quanto aos negócios 

jurídicos que ensejaram a aquisição, se for o caso. Também é possível, conforme já 

mencionado, que o registrador mencione a suspeita de não recolhimento de tributo na carta de 

notificação do município ou do Estado, para que estes impugnem se for o caso. 

Independentemente da escolha, recomenda-se que, no ato fundamentado, o oficial 

manifeste sobre existência de justificativa de óbice à escrituração no requerimento, com seu 

acolhimento ou rejeição (mesmo que não adentre em seu mérito), conforme artigo 13, § 4º, do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017. 

 

3.9 Notificações na usucapião extrajudicial  

 

Na usucapião administrativa, são realizadas três etapas de notificação. A primeira 

refere-se aos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo 

ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título, e a segunda, à União, 

Estado e Município(s) de localização do bem. Por fim, a terceira concerne à ciência de terceiros 

eventualmente interessados. A seguir, cada uma delas será tratada de forma individualizada. 

 

3.9.1 Notificação dos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título 

 

A anuência ou intimação dos titulares de direitos reais referentes ao imóvel e dos 

confrontantes é um dos pontos que enseja maior preocupação do oficial no processamento da 

usucapião extrajudicial248. Isso porque se a notificação for feita de forma incompleta ou errônea, 

pode levar à anulação do ato registral e à responsabilização do Oficial.  

 
para o reconhecimento de seu direito”. Nesse sentido: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Conselho 

da Magistratura; Apelação n.º 0101669-64.2018.8.19.0001, Relatora: Des(a). Elisabete Filizzola Assunção; Data 

de Julgamento: 08/11/2018; Data de Publicação: 13/11/2018). Nesse caso, pondera a Relatora, Desembargadora 

Elisabete Filizzola Assunção: “Simplesmente se reconhece que, ao serem cabalmente comprovados todos os 

requisitos legais à usucapião almejada (ordinária, extraordinária), descabe questionar a razão pela qual a parte – 

insista-se, com os requisitos preenchidos – optara por tal ou qual providência, até porque, como já dito, o 

reconhecimento da usucapião tem cunho declaratório, conforme remansoso entendimento jurisprudencial.” 
248 Inclusive, esse é um dos principais riscos identificados pelos participantes na qualificação registral da usucapião 

extrajudicial. 
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A Lei n.º 6.015/1973 e o Provimento n.º 65/CNJ/2017 exigem a anuência dos titulares 

de direitos reais sobre o imóvel usucapiendo, dos ocupantes a qualquer título e dos seus 

confrontantes, a qual pode ser dada por meio de: assinatura na planta, com firma reconhecida 

por semelhança ou autenticidade; apresentação de documento autônomo de anuência expressa, 

com reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade; ou, quando não é possível obtê-

la previamente, notificação pelo cartório de registro de imóveis, durante o processamento da 

usucapião extrajudicial. 

De forma inovadora, o artigo 13 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 autoriza a presunção 

de outorga de consentimento pelos titulares de direitos reais ou ocupantes do imóvel, com 

dispensa da notificação, quando for provada a existência de justo título ou instrumento que 

demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral, devidamente quitado e com 

prova de inexistência de litígio acerca do negócio jurídico249. 

No concernente à anuência dos titulares dos direitos registrados ou averbados na 

matrícula dos imóveis confinantes, esta é dispensada se o imóvel usucapiendo não estiver 

situado em condomínio edilício, for matriculado com descrição precisa e houver perfeita 

identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião 

extrajudicial250. 

A notificação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel usucapiendo, dos ocupantes 

a qualquer título e dos seus confrontantes251, a priori, deve ser feita de forma pessoal, pelos 

 
249 Sobre o tema, ver subitem 3.9. 
250 A dispensa está prevista no artigo 10, § 10, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, e, nesse caso, o registro da 

aquisição originária será realizado na matrícula existente. Sobre isso, pergunta-se: Se houver alteração do imóvel 

a ser usucapido que já possui matrícula individualizada, contudo, a alteração perimetral atinge apenas um dos 

confinantes do imóvel, será necessária a intimação de todos? Para a solução do caso, é aplicável por analogia a 

regra do artigo 213, § 16, da Lei n.º 6.015/1973? (Art. 213. [...] § 16. Na retificação de que trata o inciso II do 

caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou 

alteração de medidas perimetrais.) 
251 Para a comprovação da legitimidade dos confrontantes, pode ser exigida a juntada das certidões dos respectivos 

imóveis. Sobre a obrigatoriedade de se apresentar certidão dos imóveis confrontantes na usucapião judicial, há 

entendimentos jurisprudenciais divergentes no TJMG. A 11ª, 13ª e 15ª Câmaras Cíveis entendem que não é 

obrigatória a juntada de certidão do Cartório de Registros de Imóveis relativamente a cada um dos confrontantes, 

bastando sua indicação na petição inicial  (TJMG -  Apelação Cível  1.0086.13.004594-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018; TJMG 

- Apelação Cível 1.0086.06.015077-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, julgamento 

em 14/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019; TJMG -  Apelação Cível  1.0086.12.000895-7/001, 

Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, 

publicação da súmula em 28/09/2018; TJMG -  Apelação Cível  1.0132.17.001617-5/001, Relator(a): Des.(a) José 

Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 

13/12/2019). Já a 18ª Câmara Cível é uníssona ao decidir que “o registro dos imóveis confinantes também é 

essencial a fim de delimitar corretamente o bem usucapiendo” (TJMG - Apelação Cível 1.0086.08.023790-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 

31/01/2019), dispensada no caso em que o imóvel já está matriculado (TJMG -  Apelação 

Cível  1.0086.14.001921-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 10/06/2019). A 9ª e a 16ª Câmaras Cíveis têm precedentes 
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procedimentos a seguir especificados, e, somente se não lograr êxito, será feita por meio de 

publicação de edital. 

Destarte, quando o notificando residir na comarca ou circunscrição, a notificação será 

feita por carta com aviso de recebimento (AR) ou pessoalmente pelo oficial de registro de 

imóveis ou por escrevente habilitado se a parte notificanda comparecer em cartório252. Já se 

residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação será realizada pelo oficial de registro 

de títulos e documentos (RTD) competente253. 

A carta de notificação elaborada e assinada pelo registrador, além das informações sobre 

a finalidade da notificação e a identificação do pedido de usucapião, deve atender os seguintes 

requisitos254: 

a) constar expressamente a informação de que o transcurso do prazo para impugnação sem 

manifestação do titular do direito sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido de 

reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem imóvel; e 

b) ser instruída com cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como de cópia da 

planta e do memorial descritivo e dos demais documentos apresentados; ou 

 
recentes no sentido de exigir a certidão do imóvel confrontante, dispensada se apresentada certidão de inexistência 

de seu registro imobiliário (TJMG -  Apelação Cível  1.0086.16.002891-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 14/09/2018; 

TJMG -  Apelação Cível  1.0313.07.215092-0/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 01/04/2009, publicação da súmula em 08/05/2009;  TJMG -  Apelação 

Cível  1.0086.11.004147-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

25/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019). A 17ª Câmara Cível, por sua vez, possui precedente mais 

antigo pela desnecessidade de certidão dos imóveis confrontantes (TJMG -  Apelação Cível  1.0686.11.004008-

2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2014, publicação da 

súmula em 03/07/2014) e, mais atual, a favor dessa exigência (TJMG -  Apelação Cível  1.0079.12.065564-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2016, 

publicação da súmula em 18/08/2016). Pesquisas jurisprudenciais realizadas com os termos: a) usucapião, certidão, 

imóvel e confrontante, com resultado de 4 acórdãos; e b) usucapião, certidão, confrontante e citação, com 36 

resultados e análise de 10 acórdãos (até ano 2018). 

No TJSP, foram encontrados apenas precedentes no sentido da não obrigatoriedade de juntada da certidão dos 

imóveis confinantes (TJSP;  Apelação Cível 0012575-02.2014.8.26.0438; Relator (a): José Aparício Coelho Prado 

Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 

04/04/2017; Data de Registro: 11/04/2017; TJSP;  Apelação Cível 1005635-19.2013.8.26.0606; Relator (a): José 

Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 22/09/2015; Data de Registro: 22/09/2015; TJSP;  Apelação Cível 1005512-09.2015.8.26.0361; 

Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018.). Pesquisa realizada por relevância, 

com os termos usucapião, confrontante e certidão, com análise de 20 acórdãos de 1231 resultados. 
252 A carta de intimação será acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como de cópia 

da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram (estas cópias são apresentadas pelo 

advogado no requerimento inicial, conforme artigo 4º, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017). 
253 Nos casos de intimações feitas via RTD, tendo em vista a economicidade das partes, pode ser adotada a boa 

prática de incluir a digitalização dos documentos necessários dentro da carta, para evitar a cobrança do RTD quanto 

a cada anexo. 
254 Artigo 10, §§ 3º e 5º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
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c) nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, quando realizada de forma simplificada, ser 

acompanhada apenas do requerimento inicial, e com a informação de que a visualização 

de todo o processo de usucapião pode ser feita sem ônus para o interessado, por meio 

do site do próprio cartório, do site da CRI-MG ou da ARISP ou outra ferramenta 

disponível255. 

Ademais, no referido procedimento de notificação pessoal devem ser atendidas as 

seguintes regras256: 

a) em se tratando de unidade autônoma integrante de condomínio edilício, a anuência dos 

confrontantes é dada conforme as seguintes regras:  

a.1) se regularmente constituído e com construção averbada, bastará a anuência do 

síndico do condomínio257; e 

a.2) se apenas constituído de fato – sem o respectivo registro do ato de incorporação 

ou sem a devida averbação de construção –, será exigida a anuência de todos os 

titulares de direito constantes da matrícula258; 

 
255 Novo CNEMG. Art. 1.158. A notificação poderá ser realizada de forma simplificada, acompanhada do 

requerimento inicial, desde que a serventia possua solução que proporcione a visualização de todo o processo de 

usucapião, sem ônus para o interessado, por meio do site do próprio cartório, do site da Central Eletrônica de 

Registro de Imóveis ou outra ferramenta disponível. (Sem correspondência no antigo CNEMG.) 

NSCGJSP. Capítulo XX. 418.18. A notificação poderá ser realizada de forma simplificada, bastando um resumo 

do pedido e a indicação do imóvel, desde que a serventia possua solução que proporcione ao notificado a 

visualização de todo o processo de usucapião por meio do site do próprio cartório, do site da ARISP ou outra 

ferramenta disponível. Havendo solicitação do notificando, deverão ser fornecidas cópias do requerimento inicial, 

da planta e do memorial, às custas do requerente. 
256 Conforme artigo 10, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, aplica-se à notificação de confrontantes o 

procedimento do artigo 213, § 2º e seguintes da Lei n.º 6.015/1973. Veja-se:  

Art. 213 [...]  

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na 

matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, 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. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, 

pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) 

(Vigência)  

§ 4o O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, 

para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. (Incluído 

pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 
257 Artigo 6º do Provimento n.º 65/CNJ/2017. Sobre o tema, já manifestou o CSM do TJSP na Apelação Cível 

1006567-12.2019.8.26.0019 (Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior 

de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 

12/12/2019) no sentido de que não é obrigatória a apresentação da ata da assembleia de eleição do síndico para 

fins de notificação em usucapião extrajudicial, desde que seja devidamente justificada a impossibilidade de 

apresentação, in verbis: “Não promovida a averbação da ata da assembleia no Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Americana, e diante da informação de que o condomínio 

não entregou cópia da ata à apelante, não há vedação para que a notificação seja efetuada para o síndico que for 

identificado pelo preposto do notificante, competindo ao condomínio oferecer impugnação quanto à regularidade 

da notificação assim promovida.” 
258 Artigo 7º do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
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b) se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão 

notificados, em ato separado, os respectivos cônjuges ou companheiros259; 

c) tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue a pessoa com poderes 

de representação legal260; 

d) na hipótese de falecimento do titular de direitos reais e de outros direitos registrados na 

matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel confinante, poderão assinar 

a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresentem escritura 

pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante261; 

 
259 Artigo 10, § 4º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. Note-se que o procedimento aqui é diferente da intimação na 

retificação administrativa de área e no georreferenciamento 
260 Artigo 10, § 9º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. Sobre o tema, o CSM do TJSP, na Apelação Cível 1004685-

12.2019.8.26.0408 (Relator (a): Ricardo Anafe (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de 

Magistratura; Foro de Ourinhos - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de 

Registro: 14/05/2020), já decidiu que: a) em se tratando de proprietária pessoa jurídica do imóvel usucapiendo que 

foi liquidada, cabe ao liquidante a função de outorgar as escrituras dos imóveis; b) com o falecimento deste e a 

expedição de carta de sentença com a partilha dos bens em ação de dissolução da empresa proprietária, é necessário 

apresentar este título para a verificação de quem deve ser intimado para prestar anuência da usucapião 

extrajudicial; b) não é possível a notificação por edital quando o titular de domínio sequer é conhecido (mas 

somente nos casos em que o titular de direitos registrados estiver em lugar incerto ou não sabido, ou inacessível, 

conforme subitem 418.16 do Capítulo XX das NSCGJSP); c) o dever de outorgar as escrituras concedido ao 

liquidante não se transfere ao espólio e herdeiros com seu falecimento (Precedente: Registro de Imóveis – Dúvida 

- Escritura pública de compra e venda de imóvel em que figura, como vendedora, pessoa jurídica – Distrato social 

registrado na Jucesp que não enseja a automática extinção da personalidade jurídica da empresa – Óbito da 

liquidante nomeada no distrato - Inventariante da sócia falecida que não tem poderes para representar a sociedade 

e praticar atos necessários à sua liquidação - Irregularidade na representação da pessoa jurídica - Apelação não 

provida.  (TJSP;  Apelação Cível 1007331-86.2017.8.26.0271; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); 

Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

23/11/2018; Data de Registro: 06/12/2018)); d) para a comprovação dos requisitos do item 419 do Capítulo XX 

das NSCGJSP, a promessa de compra e venda deve ter sido outorgada por representantes com poderes e 

legitimidade e, no caso, não foi assinado por todos os herdeiros do de cujus; e e) “não havendo a qualificação dos 

titulares do domínio, não é possível, ao menos extrajudicialmente, a obtenção das certidões de distribuição da 

Justiça Estadual e da Justiça Federal, requisito normativo constante do artigo 416.2, IV, b, do Capítulo XX, das 

NSCGJ, observando-se que o Oficial de Registro de Imóveis, em atividade de natureza administrativa, não pode 

afastar requisitos legais e normativos sob o fundamento de que lhe compete qualificar de forma exaustiva os 

documentos que formam o título levado à registro”. 
261 Artigo 12 do Provimento n.º 65/CNJ/2017.  

Sobre o tema, o CSM do TJSP, na Apelação Cível 1006567-12.2019.8.26.0019 (Relator (a): Pinheiro Franco 

(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019), assim decidiu: 

Por essa razão, os espólios dos titulares de domínio que faleceram poderão ser notificados por intermédio de seus 

inventariantes, como previsto no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, competindo à apelante a prova 

dos falecimentos e da nomeação de inventariante ainda vigente:  

"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:  

[...]  

VII - o espólio, pelo inventariante;".  

Na ausência de inventariante, serão os espólios notificados por intermédio de todos os herdeiros cuja existência 

deverá ser comprovada pela apelante. 

Na mesma linha,  na sentença do Processo Digital n.º 1004529-41.2020.8.26.0100 (Classe: Dúvida; Assunto: 

REGISTROS PÚBLICOS; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: SÃO PAULO; Foro: Foro Central Cível; 

Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data de Disponibilização: 14/04/2020) ficam claros os procedimentos que 

devem ser adotados pelo requerente para indicar a pessoa legitimada a ser notificada em caso de titular de direitos 

reais ou ocupante de imóvel a ser usucapido falecido: 
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e) em Minas Gerais, se o confrontante tiver falecido, a anuência será dada pelo 

inventariante ou qualquer dos herdeiros262; 

f) em Minas Gerais, em se tratando de usucapião em parcelamento irregular do solo cuja 

área da matrícula tenha sido alienada sob a forma de partes ideais, deverão anuir ou ser 

notificados todos os coproprietários, ou os coproprietários ocupantes dos lotes 

confrontantes quando identificados na ata notarial263; 

g) em se tratando de confrontantes, aplicam-se as regras do artigo 213, § 2º e seguintes da 

Lei n.º 6.015/73264. 

Para se garantir a segurança jurídica e evitar questionamentos judiciais, com a anulação 

do registro, é essencial que o procedimento de intimação seja feito de forma completa, com a 

realização de diligências para a intimação de todos os titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou 

ocupantes a qualquer título265. 

Para tanto, identificou-se que são práticas usuais adotadas pelas serventias: 

a)  além dos endereços fornecidos pelo requerente, realizar pesquisas na internet e no 

acervo da serventia266, com vistas a verificar a existência de outros endereços dos 

notificandos; 

 
Portanto, cabe aos requerentes indicar o nome da inventariante ou herdeiros, apresentando documentos aptos para 

tanto, como certidão de distribuição de ações de inventário no foro competente para sua abertura.  

Em caso de inexistência de ação de inventário, os próprios requerentes são partes legítimas para propô-la, bastando 

apresentar ao juízo competente justa causa para tanto, hipótese na qual serão realizados os trâmites processuais 

previstos em lei para localização de herdeiros, verificação da existência de testamento ou nomeação de 

inventariante dativo. Neste caso, poderão os requerentes demonstrarem o ajuizamento da ação, suspendendo o 

curso do procedimento extrajudicial de usucapião até que se nomeie inventariante apto a ser notificado. 

Em última hipótese, caso haja negativa pelo juízo competente de abertura do inventário, poderão os requerentes 

solicitar a notificação dos herdeiros da titular de domínio por edital no procedimento extrajudicial. Fica aqui, 

portanto, a única observação quanto a nota devolutiva, no sentido de que, inexistindo inventário, mas desde que 

fundamentada tal inexistência, é possível o prosseguimento extrajudicial com a notificação por edital. 
262 Art. 1.158. [...] § 2º Na hipótese do titular de direito real do imóvel confinante ter falecido, é suficiente a 

anuência do inventariante ou de qualquer dos herdeiros. 
263 Artigo 1.158, § 3º, do novo CNEMG (sem correspondência no antigo CNEMG). 
264 Veja-se: 

Novo CNEMG. Art. 1.158. [...] § 1º Para fins de notificação de confrontante será observado, no que couber, o 

disposto nos arts. 897, 898, 902 e 905 deste Provimento Conjunto. 
265 Esse ponto é diretamente relacionado com o abordado no subitem 3.2 e as buscas quanto aos imóveis 

confrontantes no acervo da serventia devem ser feitas com o mesmo critério adotado para as do registro de origem 

do imóvel usucapiendo. Para a identificação de quem são as pessoas a serem notificadas, deve-se analisar os 

documentos apresentados e o acervo da serventia, com respostas às seguintes questões: a) Quem são os titulares 

de direitos reais ou ocupantes dos imóveis confrontantes? b) Há necessidade de sua intimação ou há previsão de 

dispensa? c) Quais dos confinantes devem ser intimados? 
266 Note-se que, se as informações sobre os confrontantes forem encontradas nas buscas na serventia ou em 

documentos juntados ao protocolo, não será necessário retificar a Planta para constar tal informação. Nesse sentido, 

o CSM do TJSP já decidiu que a não identificação do proprietário do imóvel confrontante na Planta não apresenta 

óbice ao processamento da usucapião extrajudicial, desde que apresentada a certidão de inteiro teor da matrícula 

do imóvel confrontante (mesmo que já tenha sido desdobrado faticamente, sem a respectiva averbação). Sobre o 

tema: TJSP; Apelação Cível 1009670-61.2018.8.26.0019; Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão 
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b) realizar todas as diligências para notificação nos endereços indicados pelo requerente e, 

quanto a titulares de direitos reais ou ocupantes confinantes, nos endereços dos imóveis 

confrontantes; 

c) no Estado de São Paulo, oficiar órgãos com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 

Receita Federal do Brasil (RFB) e o Instituto de Identificação para a obtenção de tais 

dados267;   

d) Quando houver certidão positiva de ações de titulares de direitos reais ou ocupantes do 

imóvel, solicitar que nas certidões de objeto e pé sejam indicados os endereços das 

partes, para se verificar se há mais algum endereço no qual será realizada notificação268. 

Todas as práticas acima indicadas consistem em boas práticas, na medida em que 

permitem o esgotamento das possibilidades de notificação pessoal dos envolvidos.  

Uma vez realizada a notificação, a concordância expressa dos confrontantes e titulares 

de direitos reais pode ser dada: a) a qualquer momento, por documento particular com firma 

reconhecida ou por instrumento público; ou b) por manifestação ao registrador ou escrevente 

encarregado da intimação, mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada 

no ato pelo preposto269. 

 
Julgador: Conselho Superior de Magistratura; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019. Para elucidar esse precedente, transcreve-se o seguinte trecho do 

acórdão: 

O imóvel usucapiendo é formado por parte do lote 27 da quadra 16 que para efeito de cadastro municipal foi 

desmembrado nos lotes 27-A e 27-B.  

Os apelantes não identificaram o registro e os proprietários do lote 27-A da quadra 16, que confronta com o imóvel 

usucapiendo, limitando-se a indicar como possuidora Maria de Fátima Marsula Justi (fls. 73).  

Porém, as certidões de fls. 64/70 e 106/121 mostram que a totalidade do lote 27 da quadra 16, com área total de 

250,00m², com 10,00m de frente por 25,00m nos fundos, tem iguais proprietários, pois não há notícia de que houve 

averbação do desdobro no Registro de Imóveis.  

Por essa razão, as notificações dos proprietários do lote 27 da quadra 16 decorrerá tanto da condição de titulares 

do domínio do imóvel usucapiendo como de proprietários do imóvel confrontante identificado como lote 27-A.  

Por essa razão, a ausência de indicação do confrontante tabular em relação ao lote 27-A da quadra 16 não impede 

o processamento do requerimento de usucapião extrajudicial.   
267 Em entrevista, foi mencionado que o TSE sempre responde os pedidos, a RFB, às vezes. Contudo, note-se que 

a disponibilização de tais informações pelos órgãos que as detêm deve ser feita em conformidade com as leis que 

tratam do sigilo, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Sobre o tema, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 

de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural, e entrará em vigor em 03/05/2021 (conforme alteração feita pela Medida Provisória n.º 959, de 29 

de abril de 2020, pendente de conversão em lei). 
268 Sobre o tema, ver o programa Bate Bola com Registro, sobre o tema Notificação na Usucapião Extrajudicial, 

com a participação dos registradores de imóveis, Ivan Jacopetti, de Paraguaçu Paulista, e Henrique Ferraz, de 

Itapevi (TVREGISTRADORES, 2020). 
269 Artigo 10, §§ 7º e 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
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Feita cada notificação, por se tratar de um procedimento, cabe ao oficial proceder à 

juntada dos documentos aos autos, com a certificação dos seus resultados e indicação se foi 

positiva ou negativa270.  

Se a notificação for realizada e se não houver a apresentação de impugnação ao Oficial 

no prazo de até 15 dias a contar daquela271, presume-se a anuência do notificado, o que será 

certificado pelo oficial. Quanto ao termo inicial do prazo para impugnação, apesar de não haver 

disposição expressa, aplica-se, por ser a lógica geral, a contagem a partir do primeiro dia útil 

subsequente à notificação em dias corridos272. 

Se a notificação for negativa devido ao fato de o notificando não mais residir no 

endereço e forem obtidas informações sobre onde a pessoa se encontra, serão feitas novas 

diligências. Contudo, se for constatado que o notificando encontra-se em lugar incerto, não 

sabido ou inacessível, poderá ser feita por edital. 

Portanto, frustradas as tentativas de notificação pessoal e estando o notificando em lugar 

incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de registro de imóveis promoverá a notificação por 

edital publicado, por duas vezes, em jornal local de grande circulação ou em meio eletrônico 

autorizado pelo órgão corregedor local, pelo prazo de quinze dias cada um273.  

O artigo 11 do Provimento n.º 65/CGJ/2017 não estabelece requisitos específicos para 

esse edital, mas por sua semelhança, podem ser aplicados, por analogia, os requisitos do 

previstos no artigo 16, § 1º274.  

 
270 Sobre os documentos a serem anexados, prevê o novo CNEMG: Art. 905. Serão anexados ao procedimento de 

retificação os comprovantes de notificação pelo correio ou pelo oficial de registro de títulos e documentos e cópias 

das publicações dos editais; e, caso promovida a notificação pelo oficial de registro de imóveis, será anexada, 

também, a nota de ciência emitida pelo destinatário. (Correspondência no antigo CNEMG: artigo 805.) 
271 Artigo 10, caput, parte final, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
272 Nessa linha, as NSCGJSP, nos subitens 417.2 e 418.17.6, determinam que será feita a contagem do prazo para 

o advogado atender exigências e a contagem do prazo para impugnação por titular de direitos reais ou ocupantes 

do imóvel usucapiendo ou de confrontantes, quando notificados via edital. 
273 Nesse sentido, determinam as NSCGJSP:  

418.17.2. As publicações do edital eletrônico se comprovam mediante certidão, independentemente da juntada de 

exemplar impresso.  

418.17.3. As publicações de edital em jornal de grande circulação local serão providenciadas pela parte ou por 

agência de sua escolha, e se comprovam mediante juntada do exemplar original. 
274 As NSCGJSP estabelecem requisitos para este edital, que são exatamente os mesmos do artigo 16, § 1º, do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017. Veja-se:  

418.16.2. O edital conter[á], além do nome do notificado, os seguintes requisitos:  

I – o nome e a qualificação completa do requerente;  

II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 

eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes;  

III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio;  

IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente;  

V – a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo de 15 dias contados da publicação implicará 

anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.  
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O novo CNEMG e as NSCGJSP autorizam expressamente a publicação de editais em 

meio eletrônico, conforme, respectivamente, artigo 1.159275 e subitens 418.17.1, 418.17.4 e 

148.17.5276. Essa medida apresenta economia e agilidade para a notificação por edital, por 

permitir que todo o procedimento de elaboração, envio e publicação seja feito de forma 

eletrônica277. 

Após a publicação do edital, o oficial deve proceder à juntada dos comprovantes de 

publicação aos autos, com a certificação dos seus resultados e indicação do termo inicial e final 

do prazo para impugnação.  

O Provimento n.º 65/CNJ/2017 não especifica como é feita a comprovação da realização 

da publicação do edital, contudo, as NSCGJSP especificam algumas regras. Nesse contexto, 

consideram-se boas práticas jurídicas para a comprovação da publicação por edital a juntada 

de: se publicação em jornal local impresso, exemplar original278; e, se publicação em mídia 

eletrônica, por certidão, na qual pode ser feita a materialização do arquivo eletrônico279. 

Conforme já mencionado, também na notificação por edital, presume-se a anuência do 

notificado que deixar de se manifestar no prazo de até 15 dias280 a contar do dia útil subsequente 

ao recebimento da notificação ou da publicação do edital281, o que será certificado pelo oficial. 

 
418.17. O edital será publicado por duas vezes, pelo prazo de 15 dias cada um, em jornal local de grande circulação, 

ou por meio eletrônico, a critério do interessado, com adiantamento das despesas necessárias para a realização do 

ato.  

418.17.1. Se o interessado optar pela publicação do edital por meio eletrônico, estará dispensada a publicação em 

jornal de grande circulação, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização 

do edital no ambiente eletrônico, salvo disposição em contrário.  
275 No Estado de Minas Gerais, o edital de usucapião poderá ser divulgado eletronicamente por meio da CRI-MG, 

que manterá arquivo e registro de todos os editais ali disponibilizados, dispensada a publicação em jornais de 

grande circulação. Correspondência no antigo CNEMG: artigo 1.018-C. 
276 No Estado de São Paulo, a publicação poderá ser feita em qualquer plataforma de veículo de comunicação 

eletrônica, devidamente registrada como ente de publicação periódica junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

(RCPJ) e que atenda aos requisitos de tecnologia e com data center localizado em território nacional. Ademais, é 

exigido que o edital seja assinado com Certificado Digital ICP-Brasil, receber carimbo do tempo emitido por uma 

Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT). Conforme pesquisas feitas via internet, é comum o uso da plataforma 

https://editaisonline.org.br/. 
277 Para se ter ideia, em 24/04/2020, o custo de publicação de edital de usucapião na plataforma de editais do 

CORI-MG (https://corimg.org/editais) é de R$ 30,00 e, na plataforma https://editaisonline.org.br/, é de R$ 50,00. 

Em Montes Claros, o custo de publicação de um edital similar em jornal impresso é, em média, R$ 180,00.  
278  As NSCGJSP preveem essa prática obrigatória no item 148.17.3. 
279 As NSCGJSP assim determinam: 418.17.2. As publicações do edital eletrônico se comprovam mediante 

certidão, independentemente da juntada de exemplar impresso. Nesse caso, recomenda-se fazer também o 

arquivamento da via nato-digital da publicação. 
280 Da criação da usucapião extrajudicial até a alteração promovida pela Lei n.º 13.465/2017, após a notificação, 

era obrigatório que houvesse o consentimento expresso do notificando no prazo de até 15 dias, interpretado o seu 

silêncio como discordância. Atualmente, independentemente do tipo de notificação ou da pessoa notificada, o 

silêncio é interpretado como concordância. 
281 Sobre o início da contagem de prazo de publicação de edital: 

NSCGJSP. 418.17.6. Será considerada como data da publicação o primeiro dia útil subsequente ao da 

disponibilização da informação no meio eletrônico, e os prazos passarão a contar a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação. 

https://editaisonline.org.br/
https://corimg.org/editais
https://editaisonline.org.br/
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Ante o exposto, denota-se que publicação de edital é a ultima ratio na fase de notificação 

da usucapião administrativa e somente deve ocorrer após a tentativa de intimação pessoal no 

endereço indicado pelo requerente ou, se confrontante, no endereço do imóvel vizinho. Na 

pesquisa, constata-se que esta, além de ser usual, também é uma boa prática adotada pelas 

serventias. 

Ainda quanto à notificação da usucapião extrajudicial, gera dúvida qual procedimento 

seguir quando a pessoa a ser intimada reside no exterior e não possui procurador constituído 

(ou conhecido) no Brasil. Nas entrevistas, no Estado de São Paulo, foi identificada a prática 

jurídica usual de remeter o procedimento para a via judicial, a fim de que seja feita a intimação 

judicial da pessoa, por meio de carta rogatória282, com a suspensão do processamento da 

usucapião extrajudicial no cartório até que seja ultimada e devolvida ao oficial. 

Ademais, outra possibilidade jurídica para a situação283 é realizar o pedido de 

notificação a outros Estados-partes284 da Convenção da Haia, por meio de encaminhamento de 

 
Novo CNEMG. Art. 1.159. [...] § 1º Será considerada como data da publicação o primeiro dia útil subsequente ao 

da disponibilização da informação no meio eletrônico, e os prazos passarão a contar a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação. 
282 Conforme sentença proferida em 07/02/2019, em suscitação de dúvida de processo n.º 1095411-

20.2018.8.26.0100, a MM.ª Juíza da 1ª Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível da Comarca da Capital 

São Paulo, Dr.ª Tania Mara Ahualli, assim decidiu: 

De acordo com as informações prestadas pelo Departamento de Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria 

Nacional de Justiça (DRCI/SNJ), inexiste tratado específico de cooperação entre Brasil e Alemanha que regule a 

matéria, sendo a questão regulada pela Portaria Interministerial n.º 501 de 21.03.2012 do Ministério da Justiça, 

especificamente pelos artigos 7º e 8º, que regula o procedimento a ser observado na tramitação de cartas rogatórias 

e pedido de auxílio direito, ativos e passivos, em matéria penal e civil. [O Decreto n.º 9.734, de 20 de março de 

2019, é posterior a esta decisão.] 

Como bem explanado pelo Registrador, a expedição de carta com AR é um modelo adotado pelos correios do 

Brasil, caracterizando como uma citação ficta, o que revela-se temerário, ante o risco de nulidade absoluta, tendo 

em vista que não há como se afirmar que notificação foi recebida pelos notificandos, devendo a tradução 

juramentada ser de responsabilidade da interessada.  

Entendo que na presente hipótese deve ser aplicado subsidiariamente o artigo 40 do CPC: "Art. 40. A cooperação 

jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de 

homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art.960". 

Ressalte-se que na via extrajudicial é impossível a expedição da carta rogatória, bem como não é a hipótese da 

notificação por edital, já que não preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC, dispondo os coproprietários e 

endereço certo. Alternativamente, poderá a suscitada apresentar carta de anuência com firmas reconhecidas e 

tradução juramentada. 
283 Note-se que também existe a discussão sobre a possibilidade de se realizar a intimação do residente no exterior 

por e-mail, desde que haja resposta expressa, seguida da certificação pelo oficial, ou por meio de edital, com base 

na impossibilidade jurídica de se fazê-lo pessoalmente pelo fato de o oficial somente possuir competência em 

território nacional. Sobre o tema, ver as discussões feitas nos programas sobre usucapião extrajudicial do “Bate-

bola com Registro”, disponíveis em playlist específica do canal do YouTube da TVRegistradores (2020) . 

Nenhuma das serventias entrevistadas já adotou essas práticas, apesar de estarem cientes da discussão sobre sua 

aplicabilidade ou não e, por falta de previsão jurídica, não serão aqui analisadas de forma detalhada. De qualquer 

modo, recomenda-se, além de assistir aos programas e pesquisar sobre os temas, submeter estas práticas à proposta 

de análise de risco constante do item 4.1.5. Apesar de não serem aqui analisadas, isso será feito ao tratar das 

sugestões de alteração legislativa no item 4.3. 
284 São países que adotam a Convenção da Haia sobre Citação: Albânia, Alemanha, Andorra, Antígua e Barbuda, 

Argentina, Armênia, Austrália, Bahamas, Barbados, Brasil, Belarus, Bélgica, Belize, Bósnia e Herzegovina, 

Botsuana, Bulgária, Canadá, Cazaquistão, China (inclusive Hong Kong e Macau), Chipre, Colômbia, Costa Rica, 
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formulário à Autoridade Central brasileira, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(DRCI/MJSP)285.  

Com efeito, o Decreto n.º 9.734, de 20 de março de 2019, promulgou o texto da 

Convenção Relativa à Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro de Documentos 

Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, firmado na Haia, em 15 de novembro 

de 1965286. Referida Convenção autoriza, no artigo 17, a transmissão de documentos 

extrajudiciais provenientes das autoridades e oficiais de justiça de um Estado Contratante para 

citação, intimação ou notificação em outro Estado Contratante, de acordo com as formas e nas 

condições nela previstas. 

Destarte, atualmente, os oficiais de registro de imóveis já podem solicitar diretamente a 

intimação para outros Estados estrangeiros, por meio da Autoridade Central brasileira. Para 

tanto, cabe ao registrador: 

a) encaminhar o formulário para pedido de cooperação pela Convenção da Haia sobre a 

Citação287 à Autoridade Central brasileira (DRCI/MJSP); e  

 
Coréia, Croácia, Dinamarca, Egito, Estados Unidos da América, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 

Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Ilhas Seychelles, Índia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, 

Japão, Kuwait, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malauí, Malta, Marrocos, México, Moldávia, 

Mônaco, Montenegro, Nicarágua, Noruega, Paquistão, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 

Romênia, Rússia, São Marino, São Vicente e Granadinas, Sérvia, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, 

Ucrânia, Venezuela e Vietnã (BRASIL, 2019?). 
285 Essa possibilidade foi mencionada por um dos entrevistados, o qual mencionou que precisaria de convênio para 

sua implementação, motivo pelo qual nunca foi por ele utilizada. Neste trabalho, após o estudo da matéria, 

verificou-se que a Convenção de Haia para citação já pode ser empregada por registradores. Com efeito, em 

resposta a e-mail enviado pela autora para cooperacaocivil@mj.gov.br, Thaís Macedo Cabral, Estagiária da 

Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

respondeu que a Convenção da Haia sobre Citação pode ser utilizada pelos oficiais de registro de imóveis para 

notificações e esclareceu: “Caso o país requerido seja membro parte da Convenção, é possível e o formulário é o 

indicado no link. Os pedidos para citação, intimação ou notificação não encontram obstáculo para seu cumprimento 

e são encaminhados com base na Convenção. Nesse caso, seu cumprimento se resume à entrega dos documentos 

ao destinatário, sem qualquer tipo de medida coativa. Informamos que os formulários, a cópia da petição inicial e 

os despachos judiciais devem ser encaminhados em português, acompanhados de tradução para o idioma do Estado 

requerido.” 
286 Conforme artigo 1º do Decreto n.º 9.734/2019, houve a Convenção Relativa à Citação, Intimação e Notificação 

no Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, firmada na Haia, em 15 

de novembro de 1965, foi promulgada com reserva aos artigo 8º (que autoriza a notificação direta pelos 

representantes consulares e diplomáticos) e 10 (que autoriza o órgão nacional a remeter via postal documentos 

para pessoas no estrangeiro ou solicitar diretamente a notificação a autoridades judiciárias ou similares 

competentes do Estado de destino). Ademais, conforme artigo 2º, § 1º, o Ministério da Justiça e Segurança Pública 

é designado como Autoridade Central. 
287 Esse formulário substitui a carta rogatória e está disponível para download em:  

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-

materia-civil/acordos-internacionais/citacao/formulario-para-pedido-de-cooperacao-uso-mandatorio. Acesso em: 

12 abr. 2020. 

mailto:cooperacaocivil@mj.gov.br
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/citacao/formulario-para-pedido-de-cooperacao-uso-mandatorio
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperacao-juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/citacao/formulario-para-pedido-de-cooperacao-uso-mandatorio
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b) preencher o formulário em português, com a tradução para o idioma do país rogado, 

salvo no que se refere aos termos padronizados já constantes do modelo de formulário 

de solicitação anexo à Convenção. 

Na sequência, caberá à Autoridade Central brasileira (DRCI/MJSP) encaminhar a 

documentação à sua contraparte estrangeira, que realizará a notificação conforme instruções 

contidas no formulário de pedido288. Durante esse período, o curso do processamento da 

usucapião fica sobrestado, se não houver outras notificações ou procedimento que ainda possam 

ser realizados. 

Da análise das práticas de notificação de pessoa no exterior, verifica-se que ambas são 

boas práticas. Contudo, quanto à usabilidade, a notificação por meio de carta rogatória ainda é 

a mais usual. 

 

3.9.2 Intimação dos entes federativos 

 

Concluída a fase de notificação dos titulares de direitos reais e ocupantes do imóvel a 

ser usucapido e dos confrontantes, o procedimento continua com a notificação dos entes 

públicos.  

Nessa etapa, conforme artigo 15 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, é feita a notificação 

da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município pessoalmente, por intermédio do 

oficial de RTD ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no 

prazo de 15 dias. 

Em Minas gerais, conforme artigos 1.158, § 1º, e 898, IV, do novo CNEMG289, a União, 

o Estado, o Município, suas autarquias e fundações poderão ser notificadas por intermédio de 

sua Advocacia-Geral ou Procuradoria que tiver atribuição para receber citação em ação judicial. 

Essa medida pode ser aplicada de forma ampla, uma vez que as procuradorias detêm a 

competência geral para representar os entes federados e, se exigida manifestação de órgão 

específico, procederá ao devido encaminhamento. 

 
288 Via de regra, o Estado requerido não poderá cobrar pelos atos praticados no âmbito da Convenção (artigo 12, 

1), de modo que as notificações feitas pela Autoridade Central não darão origem a qualquer pagamento ou 

reembolso de despesas. Contudo, de acordo com o DRCI/MJSP, alguns países, como os Estados Unidos da 

América, cobram pela tramitação dos pedidos transmitidos no âmbito da Convenção da Haia sobre Citação. 

Ademais, conforme artigo 12, 2, o requerente deve pagar ou reembolsar despesas ocasionadas pela intervenção de 

um oficial de justiça ou de outra pessoa competente ou pela utilização de um método particular de notificação e a 

Autoridade Central pode solicitar que esses custos sejam pagos com antecedência (BRASIL, 2020). 
289 Correspondência no antigo CNEMG: artigo 798, IV. 
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Contudo, quanto à União, a Portaria Conjunta n.º 1/AGU/CGU/2017, orienta, no artigo 

1º, que a notificação em usucapião extrajudicial deve ser encaminhada para a SPU em que 

estiver situado o imóvel usucapiendo.  

Destarte, a notificação da União deverá ser enviada para a SPU competente pela área do 

imóvel e, em se tratando de Estados e Municípios, se não houver ato normativo, pode-se aplicar 

a regra geral de encaminhamento das cartas de notificação para as procuradorias detém a 

competência geral para representar os entes federados e, se exigida manifestação de órgão 

específico, procederá ao devido encaminhamento. 

Admite-se que a manifestação do Poder Público em qualquer fase do procedimento, 

desde que anterior ao registro aquisitivo, embora haja um prazo para a manifestação e a não 

impugnação permita a continuidade do processamento291. 

O § 3º do artigo 15 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 especifica: “Apresentada qualquer 

ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial 

deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião.”  

Note-se que a interpretação adequada para esse dispositivo é que haja a remessa ao juízo 

competente para o rito judicial da usucapião apenas quando a impugnação for efetivamente 

obstativa do direito aquisitivo. Caso o ente federativo manifeste no prazo legal para solicitar 

esclarecimentos adicionais, apresentação de novos documentos ou retificação dos já 

apresentados, por medida de economia e efetividade, a melhor prática é formular nova nota de 

exigências, com a transcrição do pedido por aquele, para que o requerente atenda as 

solicitações, no prazo consignado na nota292. 

Uma vez tomada essa providência, podem ocorrer as seguintes situações: 

a) o requerente, por seu advogado, não atende as exigências consignadas na nota no prazo 

fixado e nem solicita prorrogação, caso em que se deve encerrar o procedimento 

administrativo, com o cancelamento da prenotação, por desídia do interessado em 

cumprir as exigências (artigo 205 da Lei n.º 6.015/73 e artigo 9º, § 2º, do Provimento 

n.º 65/CNJ/2017);  

b) o requerente apresenta novos documentos, os quais são submetidos à qualificação 

registral, e, se estiverem de acordo com o solicitado, é feita nova intimação do ente 

público, a qual pode ter os seguintes resultados: 

b.1) manifestação expressa de concordância, no prazo de até 15 dias; 

 
291 Artigo 15, §§ 1º e 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
292 Sobre o prazo para atender exigências, veja-se o subitem 2.6.6. 
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b.2) não manifestação no prazo de até 15 dias, caso em que cabe ao oficial decidir 

sobre: se é presumida a anuência decorrente da nova notificação ou se há o 

encerramento do pedido, com remessa ao órgão jurisdicional competente para 

apreciar a usucapião;  

b.3) impugnação efetiva por parte da pessoa jurídica de direito público, com o 

encerramento do processo administrativo e envio para o Judiciário293. 

Além de ser requisito do processamento extrajudicial da usucapião, a notificação dos 

entes públicos, especialmente, quando o imóvel não possuir origem registral e nas comarcas ou 

regiões com terras devolutas ou estatais, adquire relevância por ser um ponto que eleva o risco 

de deferimento de usucapião de áreas públicas pelo oficial.  

Nesses casos, bem como quando houver pedido de complementação ou correção de 

documentos pelo requerente, é importante que o registrador imobiliário mantenha um canal de 

comunicação aberto com os entes estatais, para que não deixem de analisar e manifestar sobre 

tais situações. 

Nas entrevistas, apenas foi identificada a prática usual de fazer a notificação dos entes 

públicos, conforme exige a lei. No entanto, não foram detalhadas as situações acima 

exemplificadas, que aqui são expostas pela autora como boas práticas passíveis de serem 

adotadas no processamento da usucapião administrativa, após feita a devida mensuração de 

risco pelo registrador294. 

 

3.9.3 Publicação de edital de terceiros eventualmente interessados 

 

Por fim, na terceira etapa, nos termos do artigo 16 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, será 

feita a notificação, por edital, de terceiros eventualmente interessados, para que impugnem a 

usucapião extrajudicial295.  

O artigo 16, § 1º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017, especifica os requisitos do edital, 

quais sejam: o nome e a qualificação completa do requerente; a identificação do imóvel 

usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 

acessões ou benfeitorias nele existentes; os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 

 
293 Sobre a impugnação, ver o subitem 3.7. 
294 Para a análise de risco, ver subitem 4.1.5. 
295 Leonardo Brandelli (2016, p. 99-100) explica que a obrigatoriedade da publicação de edital ocorre porque há, 

na usucapião administrativa, “os legitimados passivos incertos, que são as pessoas que possam eventualmente ter 

algum direito afetado pelo acatamento do pedido de usucapião, mas que não são, inicialmente, conhecidas ou 

identificadas”. 
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direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; a modalidade de usucapião 

e o tempo de posse alegado pelo requerente; e a advertência de que a não apresentação de 

impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 

extrajudicial da usucapião. 

Portanto, na elaboração do edital, o oficial deve verificar se foram atendidos todos os 

requisitos acima, para evitar risco de anulação do procedimento por descumprimento de 

exigência legal expressa e risco de responsabilidade296.  

Há divergência de interpretação de qual a prática jurídica a ser adotada quanto ao prazo 

do edital para ciência de terceiros eventualmente interessados, Isso porque o artigo 16, caput, 

do Provimento n.º 65/CNJ/2017 faz referência ao artigo 257, III, do CPC, o qual especifica, 

como requisito da citação por edital, “a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 

(vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 

primeira”. 

Para a primeira vertente, defendida por Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto 

(2019, p. 278), “essa norma determina que o Oficial estabeleça um prazo para o edital que pode 

ser fixado entre 20 e 60 dias, contados da primeira publicação”. Portanto, se no edital for fixado 

o prazo de 20 dias, que é o menor previsto, haverá o prazo total de 35 dias para que a 

impugnação seja apresentada297. Nesse caso, ainda segundo este autor, para evitar a delonga do 

processamento, mediante requerimento expresso do usucapiente, é possível que essa fase seja 

realizada juntamente com a dos entes públicos.  

Esta prática jurídica de fixação de prazo para a publicação de edital de terceiros é 

adotada de forma menos usual pelas serventias do Estado de São Paulo e, tão usual quanto a 

especificada a seguir, nas de Minas Gerais. 

De outro lado, há a prática jurídica que prima pela aplicação do comando legal contido 

no § 4º do artigo 216-A da Lei n.º 6.015/73 e fixa unicamente o prazo de manifestação de 15 

dias, sem prazo adicional com base no artigo 257, III, do CPC. Fundamenta-se na lógica de que, 

se o legislador que criou a redação do § 4º do artigo 216-A da Lei n.º 6.015/73 foi o mesmo do 

artigo 257, III, do CPC e, na origem, não houve a dilação do prazo de 15 dias para impugnação 

da usucapião extrajudicial por terceiros, não há falar em atribuição de prazo maior que o 

 
296 Para evitar erros, conforme tratado no subitem 2.6.4, recomenda-se a utilização de checklist com todos os 

quesitos acima, a exemplo do apresentado nos subitens 4.1.3 e 4.1.3. 
297 Nesse sentido, as NSCGJSP disciplinam que: 418.21.1. Os terceiros eventualmente interessados poderão 

manifestar-se no prazo de quinze dias após o decurso do prazo do edital publicado. 
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previsto na lei, mesmo diante da existência de ato normativo do órgão corregedor nacional. Esta 

é a prática jurídica mais usual dentre as serventias do Estado de São Paulo participantes da 

entrevista e, tão usual quanto a primeira, nas de Minas Gerais. 

Realizada pesquisa jurisprudencial, não foi encontrada decisão específica sobre a 

matéria298.  

Da análise das práticas jurídicas acima, constata-se que ambas são juridicamente 

embasadas, mesmo que com a atribuição de pesos diversos para os valores jurídicos: na 

primeira, valoriza-se a concessão de prazo maior para a ciência e impugnação por terceiro 

eventualmente interessado; enquanto, na segunda, prima-se ela aplicação estrita da lei e pela 

maior celeridade, com tratamento isonômico do terceiro quanto ao titular notificado por edital. 

Nesse contexto, cabe ao oficial definir qual prática adotar, para o que se recomenda fazer a 

análise de risco, conforme subitem 4.1.5. 

Para fins de comprovação do cumprimento dessa etapa, o oficial juntará o edital e seu 

respectivo comprovante de publicação ao procedimento, bem como certificará tanto a 

publicação, com o termo inicial do prazo para impugnação, quanto o termo do prazo para 

impugnação, com ou sem manifestação de terceiros, a exemplo do que é feito na notificação 

por edital de titulares de direitos reais ou ocupantes do imóvel usucapiendo e confinantes. 

Caso haja impugnação, também será seguido o mesmo procedimento adotado para os 

demais casos de notificação, previsto no subitem 3.7. 

 

3.10 Ônus reais, gravames, restrições e/ou indisponibilidades averbados à margem da 

matrícula 

 

A existência de ônus reais e gravames averbados à margem da matrícula não impedem 

o reconhecimento extrajudicial da usucapião, o qual, por outro lado, conforme artigo 21 do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017, “não extinguirá eventuais restrições administrativas nem 

gravames judiciais regularmente inscritos”.  

Em complemento, os §§ 1º e 2º do referido artigo especificam que cabe ao requerente 

formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu 

a ordem e, em se tratando de gravames em favor de entes públicos ou credores, estes  podem 

 
298 A pesquisa foi feita nos acórdãos do TJMG e TJSP, com a utilização dos termos “usucapião extrajudicial”, 

“prazo” e “edital”. Por sua vez, a pesquisa no Banco de Sentenças do TJSP foi feita com os mesmos termos, 

acrescida dos filtros classe e vara, nos quais foram pesquisados os termos “dúvida” e “1ª Vara de Registros 

Públicos do Foro Central da Capital”, com análise de 5 sentenças, contudo, sem encontrar decisões que tratem 

especificamente do tema. 
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anuir expressamente com a sua extinção no procedimento da usucapião. 

Da literalidade desses dispositivos, verifica-se que, na usucapião extrajudicial, via de 

regra: os ônus e gravames existentes na matrícula serão mantidos ou transportados para a nova 

matrícula, a não ser que haja  autorização judicial ou anuência expressa de entes públicos ou 

credores para seu cancelamento343; as restrições administrativas serão mantidas ou 

transportadas para a nova matrícula do imóvel; e os gravames judiciais serão mantidos ou 

transportados para a nova matrícula do imóvel e caberá ao adquirente requerer seu 

cancelamento à autoridade judicial que determinou a ordem. 

Sobre essa questão, nas entrevistas, foram identificadas as seguintes práticas: 

a) se não houver a anuência expressa do credor, todos os ônus são transportados para a 

nova matrícula ou mantidos na atual e, caso haja algum impeditivo de transferência do 

imóvel, a usucapião é indeferida, que é a prática mais usual; 

b) se não houver a anuência do credor, são transportados para a nova matrícula ou mantidos 

na atual os ônus que sejam compatíveis com o tipo de posse que ensejou a usucapião, 

contudo, com a manutenção das restrições administrativas e gravames judiciais; 

c) por se tratar de aquisição originária, na usucapião, presume-se a extinção dos ônus pela 

anuência expressa ou presumida pela intimação dos titulares de direitos reais referentes 

ao imóvel usucapiendo, que é adquirido livre de ônus. 

A primeira prática mencionada adota a interpretação literal do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 e, por ela, são transportados para a nova matrícula ou mantidos na atual todos os 

ônus que não forem objeto de anuência expressa para cancelamento. De outro lado, se houver, 

algum ônus ou gravame que impede a transferência do imóvel, a usucapião será indeferida. 

Por sua vez, a segunda prática identificada pressupõe que, para a decisão de manter ou 

cancelar os ônus e gravame, haja a verificação de sua compatibilidade ou não com a natureza 

da posse exercida pelo requerente e com os requisitos da usucapião.  

Leonardo Brandelli (2016, p. 55) explica que o efeito libertador da usucapião depende 

“da posse exercida pelo usucapiente, do justo título, se houver, da publicidade registral 

 
343 Nesse sentido, disserta Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto (2019, p. 370-371): 

Na esfera extrajudicial, contudo, como o reconhecimento ocorre em ambiente sem lide, no qual as partes 

envolvidas são ouvidas e anuem expressa ou tacitamente, não haverá espaço para esse tipo de discussão. 

Deverá o usucapiente, em seu pedido inicial, deixar claro se a posse que exercia respeitava ou não os titulares de 

direito real inscritos na matrícula do imóvel usucapiendo. 

Caso o requerente entenda que fará jus ao reconhecimento de propriedade completamente desonerada de ônus 

reais, os titulares, cujos direitos serão extintos, deverão anuir expressamente com o cancelamento, ou serem 

intimados para se manifestarem sobre o pedido, ocasião na qual poderão apresentar impugnação. [...] 

Por outro lado, no caso de usucapiente reconhecer a prevalência do direito real previamente inscrito sobre a 

propriedade formal que pretende ser reconhecida, o processamento extrajudicial poderá ser feito sem a necessidade 

de envolver o titular desse direito, uma vez que ele não será afetado.  
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existente, bem como do direito que se pretende libertar pela usucapião”344.  

Sobre o tema, Marcelo Rodrigues (2019, p. 1063) disserta que o Provimento n.º 

65/CNJ/2017 ratifica o disposto anteriormente no antigo CNEMG de que: 

 

A existência de ônus real ou de gravames na matrícula do imóvel não gera 

óbice ao reconhecimento extrajudicial da usucapião, ao mesmo tempo que 

garante a preservação de eventuais restrições administrativas, tais como: 

tombamento, reserva legal e gravames judiciais regularmente inscritos. 

 

 

Portanto, para essa vertente, na usucapião extrajudicial, na apreciação de mérito, cabe 

ao oficial apreciar se os ônus e gravames existentes serão mantidos ou cancelados. 

Para permitir a melhor compreensão de como funciona essa análise, foi feita pesquisa 

jurisprudencial acerca de quais tipos de ônus e gravames são elididos pela usucapião em sede 

judicial, na qual foram obtidos os seguintes resultados: 

a) a indisponibilidade de bens de administradores das instituições financeiras em 

intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, conforme artigo 18, “a”, e 36 

da Lei n.º 6.024, de 13 de março de 1974345, suspende a prescrição aquisitiva e impede 

 
344 Assim explica o autor (BRANDELLI, 2016, p. 55):  

Em primeiro lugar, há que se perceber o caráter da posse exercida, ou melhor, que direito real é por ela refletido, 

a fim de verificar qual será o direito usucapido, para, então, verificar se ele é incompatível com o direito 

preexistente.  

Se a usucapião for de um direito real de servidão de passagem, por exemplo, não há que se falar em extinção do 

direito de propriedade existente. A servidão usucapida passará a onerar a propriedade, que continuará existindo 

para o seu proprietário.  

O mesmo ocorre se a usucapião trouxer à tona um direito real de usufruto, por exemplo. O seu nascimento, 

originário, não terá o condão de extinguir a propriedade. Apenas a onerará, sem que seja relevante a vontade do 

proprietário.  

Havendo usucapião fundada em justo título, a posse será exercida nos limites do título. Imagine-se, assim, que o 

título seja uma compra e venda na qual consta a existência de um direito real de hipoteca registrado. Tal usucapião 

não teria o condão de aniquilar o direito real de hipoteca. 

Da leitura dos exemplos transcritos, constata-se que há alguns standards para a verificação da extinção ou não dos 

ônus e gravames existentes: 1) Qual o caráter da posse exercida e o direito real por ela criado para o usucapiente? 

(Se usucapião extraordinária, há oposição à propriedade do proprietário e, com a extinção desta, extinguem-se os 

ônus reais dela decorrentes.) 2) O direito do usucapiente é incompatível com o direito real preexistente? (Se o 

direito real tiver sido respeitado durante o período aquisitivo ou se tratar de restrição administrativa, que é imposta 

pela supremacia do interesse público, não haverá sua extinção.) 3) Houve a publicidade registral (averbação ou 

registro à margem da matrícula) do direito preexistente?”. 
345 Lei n.º 6.024/1974. Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação 

extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta 

ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 

§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a 

falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo 

ato. 

§ 2º Por proposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indisponibilidade 

prevista neste artigo poderá ser estendida: 

a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de todos aqueles que, até o limite da responsabilidade estimada 

de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da liquidação 

extrajudicial, 
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o seu reconhecimento na modalidade ordinária, diante da ausência de justo título e boa-

fé; 

b) a indisponibilidade346 não impede a usucapião extraordinária, por se tratar de aquisição 

contra o proprietário, contudo, seu cancelamento será feito mediante autorização do 

órgão judicial que a determinar347; 

c) na usucapião ordinária, na qual a aquisição baseia-se na posse contínua e incontestada, 

com justo título e boa-fé, é importante verificar a data em que ocorreu a determinação 

da indisponibilidade, com sua averbação à margem da matrícula:  

c.1) caso tenha ocorrido antes da celebração do justo título, não será possível a 

usucapião ordinária;  

c.2) se determinada no curso do prazo da prescrição aquisitiva, é necessário verificar se 

 
b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores da 

instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de que se 

trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei. 

§ 3º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 

legislação em vigor. 

§ 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de 

compra e venda, de cessão de direito, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente 

registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência. 
346 Nesse sentido: STJ, REsp 79.669/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 274 (no STJ, a pesquisa foi realizada com base nos termos “usucapião 

e indisponibilidade”, com a análise dos acórdãos listados); TJSP; Apelação Cível 0002864-70.2011.8.26.0084; 

Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 

de Vila Mimosa - 5ª Vara; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)TJSP; Apelação Cível 

1002930-57.2015.8.26.0451; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Piracicaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 04/11/2019; TJSP; Apelação Cível 

0002777-12.2014.8.26.0084; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 

13/09/2019; TJSP; Apelação Cível 0000206-73.2011.8.26.0084; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de 

Registro: 12/09/2019; TJSP; Apelação Cível 1009102-49.2014.8.26.0451; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

14/08/2014; Data de Registro: 06/06/2019; TJSP; Apelação Cível 0007769-55.2010.8.26.0084; Relator 

(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa 

- 4ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019 (no TJSP, a pesquisa foi realizada com 

base nos termos “usucapião e indisponibilidade e liquidação”, com a análise dos acórdãos listados); TJMG - 

Apelação Cível 1.0303.16.000647-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018 (no TJMG, a pesquisa foi realizada com base 

nos termos “usucapião e indisponibilidade”, com a análise dos acórdãos listados). 
347 Sobre o tema, o seguinte precedente: TJSP; Apelação Cível 4023523-29.2013.8.26.0224; Relator (a): Miguel 

Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020. Ademais, no Agravo em Recurso Especial n.º 841.495 - SP 

(2016/0004224-1), Data da Publicação: 30/03/2017, o Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assim 

manifestou sobre o impacto da indisponibilidade na usucapião constitucional rural: “Bom frisar que a 

indisponibilidade do imóvel averbada no fólio real (AV. 0002-10036, fls. 17) não interfere na qualidade da posse, 

nem mesmo na fluência do prazo. Isso porque, além de a usucapião ser modo originário de aquisição da 

propriedade, o bloqueio da matrícula não impede o proprietário de tomar as medidas pertinentes para repelir 

turbações e esbulhos, não se justificando a sua inércia por tão prolongado período.” 
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a indisponibilidade representa oposição de alguma espécie a esta348; e 

c.3) se determinada após o cumprimento dos requisitos da usucapião, a superveniência 

de decreto de indisponibilidade não afetará a aquisição, pois o reconhecimento da 

usucapião, pela via judicial ou administrativa, tem natureza declaratória, com 

eficácia ex tunc349; 

d) a averbação de penhora à margem da matrícula antes ou no curso do prazo da usucapião 

torna o imóvel litigioso e afasta o requisito da posse mansa e pacífica350; contudo, há 

precedente da 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo no sentido de que  a existência 

de penhora não impede o pedido de usucapião, conforme artigo 14, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017, porque “a usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição da 

propriedade, não pode ser limitada por relação jurídica estabelecida pelo titular de 

domínio com terceiro” e implica “justamente a inexistência de vínculo entre a aquisição 

de propriedade e as antigas relações jurídicas dela decorrentes”351; 

e) a averbação de penhora decorrente de execução fiscal de débitos previdenciários torna 

o imóvel indisponível, conforme artigo 53, § 1º, da Lei n.º 8.212/1991352; 

f) a hipoteca dada em garantia pela construtora ao agente financeiro, seja anterior ou 

posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

promissários compradores do imóvel (a usucapião é forma de aquisição originária da 

propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da 

sua declaração)353; em sentido oposto, o próprio STJ, mais recentemente, considerou 

 
348Nesse sentido, o seguinte julgado: TJSP; Apelação Cível 1001495-44.2016.8.26.0538; Relator (a): Rosangela 

Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do 

Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 29/07/2019. 
349 Veja-se: TJSP; Apelação Cível 0054497-59.2009.8.26.0224; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 

20/09/2019. 
350 Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 0014156-96.2013.8.26.0564; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 

7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; 

Data de Registro: 18/03/2019.  
351 Processo Digital n.º 1118113-23.2019.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Registros Públicos; Requerente: 2º 

Oficial de Registro de Imóveis da Capital; Magistrado: Tania Mara Ahualli; Comarca: São Paulo; Foro: Foro 

Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data de Disponibilização: 06/02/2020. 
352 Lei n.º 8.212/1991. Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, 

será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial 

do devedor. 

§ 1º Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. 
353 Vejam-se: STJ, AgRg no AREsp 600.900/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015; STJ, REsp 620.610/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 19/02/2014. No mesmo sentido: AgRg no REsp 647.240/DF, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 

18/02/2013; STJ, REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

24/04/2012, DJe 29/06/2012 (note-se que, nesse último caso, a Caixa Econômica Federal foi parte e não foi 

reconhecida a natureza pública de seus direitos). 
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que  não se configura o requisito do anumis domini exigido pelo  artigo 1.238 do Código 

Civil quando a posse for fundada em contrato de gaveta, com a oneração do imóvel por 

hipoteca, desde a data da aquisição da propriedade 354, bem como decidiu que “imóvel 

da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque 

afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, 

imprescritível”355. 

Sobre a existência de indisponibilidade quanto ao imóvel na usucapião extrajudicial, há 

precedente da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital São Paulo no sentido de que a mera 

existência da indisponibilidade não impede o processamento do pedido extrajudicial e sua 

análise deve ser feita no final do procedimento, na análise de mérito, quando o oficial decidirá 

se esta representa ou não vício que impede o reconhecimento da usucapião356.  

 
Anteriormente, os seguintes precedentes no mesmo sentido, contudo, em que os titulares da hipoteca são pessoas 

jurídicas de direito privado: AgRg no Ag 1319516/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010; REsp 716.753/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 12/04/2010. 
354 RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE GAVETA. ANIMUS DOMINI NÃO 

CONFIGURADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Pretensão dos recorrentes de usucapir 

imóvel adquirido por meio de cessão de direitos e obrigações decorrentes de contrato de mútuo de imóvel 

originariamente financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação com incidência de hipoteca sobre o bem. 2. Para 

a configuração da usucapião extraordinária é necessária a comprovação simultânea de todos os elementos 

caracterizadores do instituto, constantes no art. 1.238 do Código Civil, especialmente o animus domini, condição 

subjetiva e abstrata que se refere à intenção de ter a coisa como sua. 3. A posse decorrente de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à 

aquisição por usucapião. 4. A análise da existência de posse mansa e pacífica demandaria o revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do 

STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1501272/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 15/05/2015). 
355 STJ, REsp 1448026/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, 

DJe 21/11/2016. 
356 Processo Digital n.º 1094332-06.2018.8.26.0100; Classe: Dúvida; Assunto: Registros Públicos; Requerente:14º 

Oficial de Registro de Imóveis da Capital; Requerido: Vitor Rangel Botelho Martins; Magistrado: Tania Mara 

Ahualli; Comarca: São Paulo; Foro: Foro Central Cível; Vara: 1ª Vara de Registros Públicos; Data da sentença: 

27/03/2019; Data de Disponibilização: 28/03/2019. Da sentença, transcreve-se o seguinte excerto: 

Neste rito, portanto, há momento determinado para manifestação quanto ao mérito do pedido: ao final do 

procedimento, quando todas as notificações já foram realizadas. E a razão de ser de tal momento é possibilitar, ao 

juízo corregedor em caso de recurso, análise completa do pedido, com registro do pedido em caso de procedência. 

Ainda, em caso de improcedência, todas as notificações já foram realizadas, de modo que eventual conversão do 

pedido extrajudicial em judicial será muito simplificado, reduzindo custos e tempo do requerente, caso busque 

provimento jurisdicional definitivo sobre a questão. [...] 

Dito isso, entendo que a questão da indisponibilidade diz respeito ao próprio mérito do pedido. É dizer que, 

havendo indisponibilidade de bens, registrada ou não, a análise de seus efeitos sobre o pedido formulado deve se 

dar ao fim do procedimento, quando o Oficial julgará se o gravame representa ou não vício que impede o 

reconhecimento da usucapião. 

Em princípio, todavia, a indisponibilidade não impede o processamento do pedido extrajudicial, de modo que sua 

mera existência não justifica nota devolutiva no início do procedimento. Isso porque, sendo a usucapião modo 

originário de aquisição de propriedade, não pode o requerente que preencha os requisitos legais ser prejudicado 

por indisponibilidade que afeta terceiro. [...] 
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Se não houver a impugnação do procedimento, por se tratar de aquisição originária, 

serão transportados para a nova matrícula ou mantidos na atual os ônus que sejam compatíveis 

com o tipo de posse que ensejou a usucapião, sempre, com a manutenção das restrições 

administrativas e gravames judiciais. 

Para reduzir o risco de indeferimento do pedido pela existência de ônus ou gravame, 

recomenda-se que o oficial oriente o advogado sobre a necessidade de solicitar o cancelamento 

dos ônus antes do ingresso ou no curso do processamento do pedido. 

Para a terceira corrente, a natureza originária da aquisição na usucapião extingue todos 

os ônus existentes à margem da matrícula de origem, conforme posicionamento de precedentes 

da usucapião judicial357. Esse posicionamento adota o conceito amplo de aquisição originária, 

 
E se a existência de gravame registrado não impede o reconhecimento da usucapião, muito menos gravame não 

registrado pode produzir tal efeito, tendo em vista que o registro imobiliário tem como uma de suas funções a 

publicidade. Ora, se gravame já publicizado não é impedimento, aquele que não foi divulgado não pode o ser. A 

corroborar com tal intepretação, o inciso III do Art. 54 da Lei 13.097/15 prevê que indisponibilidades não 

registradas são ineficazes contra terceiros. 

Em suma, a indisponibilidade não impede o prosseguimento do pedido, de modo que o óbice apresentado pelo 

Oficial deve ser afastado. 

Aqui, faço importante observação: se, por um lado, a indisponibilidade não inviabiliza o prosseguimento do 

pedido, nada impede que sua existência seja fundamento utilizado pelo Oficial para impedir, na análise do mérito, 

seu registro. Isso porque, em diversas modalidades de usucapião, a boa-fé é requisito essencial. 

Assim, pode o Oficial, analisando todo o procedimento, entender que houve má-fé na cessão de direitos por pessoa 

que os tinha indisponíveis, indeferindo o registro pleiteado. Ainda, no caso da usucapião extraordinária, em que a 

boa-fé não é requisito, poderia indeferir o pedido caso entenda que o vício da indisponibilidade de alguma forma 

contamina os demais requisitos legais da prescrição aquisitiva. 

Tudo isso, novamente, deve ser argumentado ao fim do pedido, com possibilidade de revisão pelo juízo corregedor 

permanente em caso de recurso. Se realizado o registro, a prudência recomenda que o Oficial oficie os juízos que 

determinaram a indisponibilidade, comunicando o deferimento da usucapião, permitindo a ciência e tomada de 

eventuais providências. 

Em suma, o primeiro óbice apresentado deve ser afastado, para que se determine o prosseguimento do 

procedimento extrajudicial, possibilitando o Oficial que, ao fim, utilize da indisponibilidade como fundamento 

para indeferimento, de modo fundamentado e considerando os requisitos legais da usucapião. 
357 Sobre o tema, assim dissertam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2008, p. 259-260):  

A importância da distinção entre modos originários e derivado reside nos efeitos que se produzem. Se a 

propriedade é adquirida por modo originário, não há vínculo entre a propriedade atual e a anterior, incorporando-

se o bem ao patrimônio do novo titular em toda a sua plenitude, livre de todos os vícios que a relação jurídica 

pregressa apresentava. Todavia, se adquirida a propriedade por modo derivado, isto é, pelo registro no ofício 

imobiliário do título representativo de negócio jurídico ou sucessão, transfere-se a coisa com os mesmos atributos 

e restrições (ônus reais e gravames) que possuía no patrimônio do transmitente.  

Como na usucapião, o possuidor adquire a propriedade por sua posse prolongada, a despeito de qualquer relação 

jurídica com o proprietário anterior, não incidirá o fato gerador do ITBI (a transmissão da propriedade, a teor do 

art. 35 do CTN), já que o usucapiente não adquire a coisa do antigo proprietário, mas contra o antigo proprietário. 

Outrossim, se existir eventual ônus real sobre o imóvel, em razão de negócio jurídico praticado pelo antigo 

proprietário (v. g., hipoteca, servidão), não subsistirá o gravame perante o usucapiente, que receberá a propriedade 

límpida, isenta de máculas.  

De fato, impraticável será a manutenção de eventual ônus hipotecário que incidia sobre o imóvel usucapido, pois 

sendo banido o direito principal em que o gravame se fundava, não prevalece o direito real acessório, resultante 

de garantia concebida em virtude de uma propriedade que não mais subsiste. Ademais, caberia ao credor do 

proprietário primitivo a prática de atos de conservação de seu direito eventual (art. 130, CC). Por isto, a sentença 

de usucapião secundariamente implicará o cancelamento de qualquer registro que se relacione com garantias reais 

primitivamente relacionadas a débitos contraídos pelo antigo proprietário. 
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de modo que a notificação dos titulares sem impugnação e o reconhecimento da usucapião 

extingue quaisquer ônus antes incidentes sobre o imóvel. Ao ver desta autora, parece arriscado 

aplicá-lo especialmente aos casos de restrições administrativas e gravames judiciais, por força 

de disposição expressa do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 

Ante o exposto, para a autora, a adoção dos dois primeiros posicionamentos reduz os 

riscos do oficial no deferimento da usucapião administrativa e é mais condizente com a natureza 

não litigiosa desse tipo de processamento. 

Recomenda-se que, na dúvida, sobre se o ônus ou gravame impede a transferência do 

imóvel, o oficial indefira o pedido de usucapião, o qual poderá assim ser objeto de suscitação 

de dúvida, com a resolução do caso pelo juízo competente. A dúvida é um excelente 

instrumento para evitar a responsabilização do oficial em situações complexas e não é onerosa 

para o usuário em termos de aumento de custos, a não ser quanto ao fator tempo. 
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4 PROPOSTAS DE BOAS PRÁTICAS E PROPOSIÇÕES DE LEGE FERENDA PARA 

A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Nessa parte da dissertação, após o mapeamento e análise das práticas registrais 

realizados nos itens 2 e 3, apresentam-se propostas de boas práticas para a qualificação registral 

e processamento da usucapião extrajudicial. 

Referidas propostas foram elaboradas a partir dos resultados obtidos na pesquisa com 

potencial de generalização, de modo que, salvo se houver alguma peculiaridade da 

normatização e/ou jurisprudência locais, são passíveis de orientar a atuação do registrador de 

imóveis de qualquer lugar do Brasil. 

 

4.1 Propostas de boas práticas para a qualificação registral da usucapião extrajudicial 

 

A prenotação do requerimento de reconhecimento de usucapião extrajudicial dá início 

ao seu processamento, que será feito conforme o artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973, o 

Provimento n.º 65/CNJ/2017 e os Códigos de Normas Estaduais, quando houver. 

Para reduzir o risco de erros na qualificação registral e o processamento da usucapião 

extrajudicial, é importante o estabelecimento, pelo oficial, de um procedimento estruturado, 

organizado em fases, com sistema de conferência da legalidade do procedimento e do conteúdo 

dos atos, bem como acompanhamento dos prazos. 

As boas práticas apresentadas a seguir objetivam auxiliar o oficial no estabelecimento 

ou na revisão do procedimento de qualificação registral e processamento da usucapião 

extrajudicial na serventia. 

 

4.1.1 Tabela de qualificação registral dos documentos necessários para a usucapião 

extrajudicial 

 

O artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973 e o artigo 4º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

listam quais os documentos necessários para o processamento administrativo da usucapião, 

quais sejam: 

a) requerimento assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo 

requerente, que atenda os requisitos do artigo 3º do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

b) ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do 

requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel 
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lançado na matrícula objeto da usucapião que atenda os requisitos dos artigos 4º, I, e 5º 

do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

c) planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com 

prova da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RTT no respectivo conselho de fiscalização profissional e 

pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo 

ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título; 

d) justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, 

a cadeia possessória e o tempo de posse; 

e) certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local 

da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a 

inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome do 

requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; do proprietário do imóvel 

usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; e de todos os demais 

possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão 

de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da 

usucapião; 

f) descrição georreferenciada para os casos de imóvel rurais com área superior a 100 ha 

(cem hectares)358; 

g) instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais e com firma 

reconhecida, por semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado pelo requerente 

e por seu cônjuge ou companheiro; 

h) declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor 

público a capacidade postulatória da usucapião; 

i) certidão dos órgãos municipais e/ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural 

do imóvel usucapiendo, expedida até trinta dias antes do requerimento. 

Além dos requisitos de cada documento acima listados, os parágrafos do artigo 216-A 

da Lei n.º 6.015/1973 e outros dispositivos do Provimento n.º 65/CNJ/2017 ou, quando houver, 

os Códigos de Normas Extrajudiciais Estaduais trazem outras exigências complementares, 

aplicáveis a situações que envolvem a usucapião extrajudicial. 

 
358 Artigos 176, §§ 3º a 5º e 13, da Lei n.º 6.0.15/1973 e Decreto n.º 4.449/2002. Os prazos para a obrigatoriedade 

de georreferenciamento, com certificação de não sobreposição pelo INCRA, de todos os imóveis rurais são: 

20/11/2023, para os imóveis com área de 25 a menos de 100 hectares; e 20/11/2025 para os imóveis com área 

inferior a 25 hectares. 
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Nesse contexto, conforme já tratado no subitem 2.6.4, o uso do checklist é uma 

ferramenta importante para sistematizar, ou seja, organizar por categoria, todos os requisitos 

legais que devem ser atendidos em cada fase do processamento da usucapião. 

De fato, a sistematização permite a divisão do processamento em fases delimitadas, o 

que reduz a complexidade de análise documental e procedimental. Na qualificação registral, 

que é procedimento complexo e detalhado, no qual não são admitidas falhas, a criação de 

unidades de trabalho menores facilita a atuação do profissional, bem como permite a análise e 

compreensão mais profunda e detalhada de cada etapa359. 

Para tanto, apresenta-se no apêndice A uma tabela de qualificação registral na qual 

consta a lista de documentos a ser apresentada pelo requerente para o processamento da 

usucapião extrajudicial, com a indicação sistematizada dos requisitos legais de cada um deles, 

bem como a indicação do fundamento legal e/ou precedente jurisprudencial. Esta pode, ainda, 

ser editada para incluir requisitos específicos das normas estaduais, bem como para listar 

requisitos decorrentes de práticas jurídicas adotadas pelo oficial. 

Recomenda-se que esta tabela seja usada pelo profissional para efetuar a qualificação 

registral dos documentos apresentados360, o que possui as seguintes vantagens: 

a) permite o controle formal de legalidade dos requisitos formais e materiais dos 

documentos necessários (planilha eletrônica ou via impressa na qual são feitas as 

indicações de se o requisito foi atendido ou não ou se não se aplica ao caso); 

b) sistematiza a lista de itens a serem objeto de exigências formalizadas em nota, se for o 

caso (a tabela é modelada de modo que a resposta não atende enseja a formulação da 

exigência correspondente); 

c) facilita a supervisão da atuação do preposto pelo superior hierárquico; 

d) delimita e define a responsabilidade civil em caso de erro de qualificação registral, para 

efeitos do exercício do direito de regresso previsto no artigo 22 da Lei n.º 8.935/1994, 

se for o caso. 

Para a afastar o risco de erros por desatualizações, o checklist deve ser revisto e 

atualizado periodicamente, conforme alterações da lei, dos atos normativos, dos precedentes 

jurisprudenciais e/ou das práticas jurídicas adotadas pelo oficial. Ademais, a equipe de 

 
359 É essencial que, na qualificação registral, o profissional tenha a visão do todo. Contudo, é a análise detalhada 

das partes que garante o atendimento de todos os requisitos legais e reduz ou afasta o risco do oficial. 
360 No 1RIMC, desde 2017, foi feito o uso de planilha .xls, com programação em macros, para a realização da 

qualificação registral dos títulos. Atualmente, esta é feita pelo software Qualifica a Mais 

(https://qualificaamais.com.br/), que permite a configuração das tabelas de qualificação quanto ao aos requisitos 

da matrícula, do tipo de título, do negócio jurídico e da análise comparada entre a matrícula e o título, e, ao final, 

lista quais atos ou itens de exigências devem ser praticados.  

https://qualificaamais.com.br/
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profissionais deve receber treinamentos sobre os procedimentos adotados para a qualificação 

registral, em que consiste cada requisito na análise documental e sobre como utilizar o checklist 

na prática. 

 

4.1.2 Tabela de acompanhamento do processamento da usucapião extrajudicial  

 

Conforme tratado no subitem 2.6.5, dentre as boas práticas identificadas, encontram-se 

a elaboração de resumo do processo, que contenha os dados relevantes e a lista das certidões 

dos distribuidores apresentadas, e elaboração de listagem com todos os dados do processo e 

relação de titulares dominiais e seus herdeiros, e confrontantes contendo seus endereços para 

fins de notificação, com todas as informações relativas aos resultados das referidas notificações. 

A partir destas práticas e da experiência qualificada da autora, foi elaborada uma tabela 

completa de andamentos do processamento da usucapião extrajudicial, por meio da qual é 

possível acompanhar todas as fases, com anotações das datas de cada etapa e resultados obtidos. 

Cada etapa foi definida conforme especificado no artigo 216-A da Lei n.º 6.015/1973, 

no Provimento n.º 65/CNJ/2017, no novo CNEMG e nas NSCGJSP, com inclusão de 

referências específicas de cada Estado, quando for o caso. A adoção da tabela em comento 

permite361: 

a)  o controle por escrito de cada etapa e de todo o processamento, com a redução do prazo 

de processamento (pelo estabelecimento de prazos máximos para a prática dos atos 

registrais em cada fase); 

b)  a redução de falhas no processamento, por exibir todo o iter a ser seguido no 

processamento; 

c) a redução de risco por erro no processamento; 

d) a maior facilidade de supervisão do processamento pelo superior hierárquico, quando 

for o caso.  

Quanto às partes envolvidas, o uso da tabela apresentada também implica ganhos de 

transparência no processo, na medida em que, se o oficial permitir seu compartilhamento por 

e-mail ao término de cada fase, viabiliza o acompanhamento do processo pelo advogado362. 

 
361 O uso desta tabela é essencial, especialmente, quando o software de gestão da serventia não faz a gestão dos 

prazos entre as fases do processamento. Ademais, mesmo se o sistema o fizer, permite ao responsável visualizar 

todo o fluxo do processamento de forma imediata, dispensando a consulta a diversos relatórios informatizados. 
362 O acompanhamento estrito das fases por um agente externo pode ser um fator redutor de erros no processo, 

porque permite a análise por um terceiro e, diante dos questionamentos deste, erros podem ser sanados sem causar 

prejuízos. É claro que isso também gera o efeito de ter que responder aos questionamentos, contudo, parece ser 

uma opção à disposição do oficial na definição de seus procedimentos internos. 
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Para a melhor comunicação durante o processamento, recomenda-se, ainda, sejam 

disponibilizadas, no sistema de consulta aos andamentos dos pedidos, todas as fases 

importantes e não apenas o resultado final. 

Uma vez prenotada a usucapião extrajudicial, recomenda-se a impressão de uma tabela 

do modelo, para se colocar antes da autuação, com seu preenchimento sucessivo até final 

processamento. Ademais, a depender do processo interno adotado pelo oficial, é possível que 

sejam feias alterações na tabela apresentada, para a sua completa adequação ao uso de cada 

serventia. 

 

4.1.3 Tabelas de requisitos dos atos registrais praticados na usucapião extrajudicial 

 

Durante o processamento extrajudicial de usucapião, são praticados diversos atos pelo 

oficial e seus prepostos, alguns com requisitos formais listados na lei. 

Para evitar que haja erros ou omissões nos atos registrais praticados, além da 

qualificação registral stricto sensu, recomenda-se a utilização de tabelas de requisitos para sua 

conferência. 

No apêndice D, apresentam-se modelos de tabelas para a conferência dos requisitos 

formais dos seguintes tipos de atos: 

a) nota de exigências; 

b) carta de notificação de titulares de direitos reais referentes ao imóvel e dos confrontantes 

e de entes públicos; 

c) edital de notificação de terceiros eventualmente interessados; 

d) nota fundamentada de deferimento363. 

As tabelas contêm, quanto a cada ato acima, a lista de requisitos formais para sua prática, 

a qual foi elaborada a partir da legislação em vigor364 e das análises jurídicas feitas nos itens 2 

e 3. 

 

 

 

 
363 Para consulta sobre as minutas dos atos a serem praticados, ver o capítulo 7 do livro “Usucapião extrajudicial” 

(COUTO, 2019, p. 427-476), no qual são apresentados modelos para atos de todos os envolvidos. 
364 Artigo 216-A da Lei n.º 6.015/73 e Provimento n.º 65/CNJ/2017, com inclusão de requisitos específicos dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo, se previstos no novo CNEMG e nas NSCGJSP. 



157 

 

 

4.1.4 Matriz de análise e classificação de prática de gestão administrativa na qualificação 

registral e no processamento da usucapião extrajudicial 

 

A matriz de análise e classificação de práticas de gestão administrativa utilizada para a 

elaboração deste trabalho, referida no subitem 2.3, demonstrou ser uma importante ferramenta 

à disposição do oficial para o estabelecimento ou revisão de suas práticas internas. Isso porque, 

da aplicação dessa matriz no curso desta dissertação, constatou-se que seu uso é simples, útil e 

eficaz na gestão de processos do cartório.  

De fato, a análise e classificação da prática de gestão administrativa antes de sua adoção 

ou na revisão dos processos do cartório permite que o oficial compreenda de forma objetiva, o 

quanto esta é eficaz (fase eliminatória), completa, eficiente, célere e econômica (fase 

classificatória). Com isso, o processo interno pode ganhar mais eficácia e eficiência, de modo 

a aumentar a qualidade da prestação de serviços e reduzir os custos e riscos do oficial na 

usucapião extrajudicial. 

Portanto, após o mapeamento dos processos de qualificação registral e processamento 

da usucapião administrativa da serventia, recomenda-se o uso, pelo oficial, desta ferramenta 

apresentada no apêndice D para avaliar o que pode ser melhorado. 

Por fim, esta matriz é dotada de generalidade e pode ser adotada para a avaliação e 

classificação de toda e qualquer prática de gestão administrativa adotada pela serventia, além 

de ser adaptável à realidade local pelo registrador, por meio de sua edição para a inclusão de 

critérios. 

 

4.1.5 Matriz de análise e classificação de prática jurídica na qualificação registral e no 

processamento da usucapião extrajudicial 

 

A exemplo do subitem anterior, recomenda-se a utilização, pelo oficial, da matriz de 

análise de classificação de práticas jurídicas utilizada neste trabalho, tratada no subitem 2.3. 

Isso porque essa matriz constante do apêndice E possibilita ao oficial avaliar a legalidade da 

prática, com a escolha daquela que entenda ser mais adequada, a partir de uma prévia análise 

de riscos. 

Note-se, por fim, que esta matriz é dotada de generalidade e pode ser adotada para a 

avaliação e classificação de toda e qualquer prática jurídica adotada pela serventia, bem como 

é possível a adaptação de seus quesitos pelo oficial, para a adequação à sua realidade local. 
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4.1.6 Matriz para cálculo de risco do oficial pela forma de cobrança ou concessão de isenção 

de emolumentos em usucapião extrajudicial 

 

´Nos Estados em que houver divergência sobre a forma de cobrança da usucapião 

extrajudicial, conforme identificado em São Paulo, recomenda-se ainda a avaliação do risco 

esperado quanto à forma de cobrança ou isenção de emolumentos adotada. 

Com efeito, conforme tratado no subitem 3.3, a cobrança a maior de emolumentos 

enseja a responsabilização do oficial, o que, em Minas Gerais, implica a restituição em dobro 

e, em São Paulo, do décuplo do valor recebido indevidamente. Por outro lado, a concessão de 

isenção sem previsão legal também pode implicar infração, bem como o dever de recolher as 

taxas devidas ao Poder Judiciário. 

Para tanto, apresenta-se no apêndice F, uma matriz para cálculo de risco do registrador 

pela cobrança ou isenção de emolumentos em usucapião extrajudicial, a qual foi elaborada com 

consideração dos seguintes fatores: 

a) princípio da legalidade, que somente possibilita a cobrança de qualquer valor do usuário 

mediante previsão legal expressa; 

b) existência de precedentes jurisprudenciais expressos a favor da cobrança e/ou da forma 

de cobrança. 

Foram formulados quesitos eliminatórios, que afastam a prática, e quesitos 

classificatórios, a partir dos quais poderá ser calculado o risco esperado pelo oficial quanto ao 

modelo escolhido. 

A exemplo da matriz para cálculo de risco do registrador pelo deferimento de usucapião 

extrajudicial, é viabilizada a avaliação e gestão de risco da serventia. 

 

4.1.7 Matriz para cálculo de risco do registrador pelo deferimento de usucapião extrajudicial 

 

A usucapião extrajudicial, conforme já explicado, é o procedimento mais complexo do 

cartório de registro de imóveis, na medida em que possui fases de: qualificação registral stricto 

sensu da veracidade, validade e regularidade dos documentos apresentados; processamento das 

intimações dos titulares de direitos reais ou ocupantes do imóvel e dos confrontantes, entes 

públicos e terceiros interessados; e análise de mérito da usucapião, pela elaboração de nota 

fundamentada de concessão ou nota de exigências. 

Para embasar a decisão final do oficial, recomenda-se a utilização da matriz de cálculo 

de risco do registrador pelo deferimento de usucapião extrajudicial apresentada no apêndice G, 
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na qual são lançados os pontos que mais ensejam questões jurídicas ou vícios de procedimento 

ou interferem no deferimento da usucapião. 

A elaboração dessa matriz foi feita com base nos seguintes elementos: 

a) considera-se que a prestação de serviços registrais imobiliários implica risco para o 

oficial, o que é inerente à delegação de serviço público, e que esse risco deve ser 

considerado explicitamente para a definição dos procedimentos de gestão administrativa 

e das práticas administrativas adotadas; 

b) o custo esperado depende da probabilidade de ocorrer a responsabilização pela prática 

de conduta ilícita e do custo a ser pago por isso; 

c) com a responsabilidade do oficial é subjetiva, é necessário dolo ou culpa para a 

configuração da conduta ilícita e do dever de indenizar, cujo risco é reduzido pela 

implantação de um sistema de gestão eficiente; 

d) no caso da usucapião extrajudicial, o custo esperado de responsabilidade civil é dado 

pela fórmula: [(dano emergente + lucro cessante + danos morais) x probabilidade de 

condenação]; por sua vez, quanto à responsabilidade administrativa, é calculado por: 

[custo da penalidade administrativa x probabilidade de aplicação de penalidade]; 

e) pela matriz, o oficial avalia o que espera de risco e, a partir deste, pode obter o custo 

esperado do processamento e registro da usucapião extrajudicial. 

De posse dessa matriz e a partir da análise da tabela de acompanhamento e qualificação 

registral do processamento da usucapião extrajudicial apresentada no subitem 4.2.4, o oficial 

avalia os diversos pontos de risco listados (inclusive, com a prática, poderá acrescer novos ou 

adequar os existentes), com a atribuição de nota que, ao final, exibe o percentual de risco 

esperado pelo deferimento da usucapião extrajudicial. 

Esta ferramenta contribui para, além da matéria jurídica, permitir a avaliação e gestão 

de risco da serventia. 

 

4.2 Propostas de boas práticas referentes à comunicação institucional com as partes 

envolvidas na usucapião extrajudicial 

 

Conforme mapeado no subitem 2.7, parte dos problemas do oficial identificados na 

pesquisa decorrem das dificuldades enfrentadas pelos demais participantes para atender todos 

os requisitos legais da usucapião extrajudicial e afetam a correção, validade e/ou completude 

dos documentos apresentados a registro. Para contribuir para minimizar tais problemas, uma 
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das soluções é investir no papel orientativo do Oficial de Registro, com a melhoria da 

comunicação entre serventia e usuários. 

A seguir, são listadas boas práticas que podem ser adotadas pelo registrador para a 

melhoria da comunicação institucional com as partes envolvidas na usucapião extrajudicial. 

 

4.2.1 Lista de documentos necessários para a usucapião extrajudicial 

 

Para que as partes sejam devidamente orientadas e não sejam surpreendidas com 

exigências ou procedimentos que não previam, não basta que seja disponibilizada uma simples 

lista de documentos, mas que nela estejam explícitos todos os requisitos que devem ser 

observados para a elaboração dos documentos. 

Isso é essencial também para que possam elaborar o requerimento e verificar se possuem 

os demais documentos necessários, bem como mensurar qual a viabilidade de uso do 

processamento extrajudicial da usucapião. 

Da experiência qualificada da autora, denota-se que, apesar da complexidade e da 

quantidade de requisitos, o mais adequado é apresentar, como lista de documentos para a 

usucapião extrajudicial, a mesma tabela utilizada pelo cartório para a qualificação registral dos 

documentos apresentados. 

Apesar de exigir, na fase de orientação, uma maior atuação do Oficial, no sentido de 

explicar todos os requisitos e esclarecer de que se trata cada um deles, isso possibilita maior 

economicidade, celeridade e redução dos erros e retrabalhos para o requerente. Se os 

documentos forem apresentados corretamente, há o ganho do registrador de não necessitar 

emitir nota de exigências, com a economia do tempo de trabalho necessário para tal fim, e de 

fazer o processamento de forma célere, o que é o grande incentivo da modalidade administrativa 

de usucapião. A lista de documentos com os respectivos quesitos é apresentada no apêndice A.  

Ademais, para efeitos de esclarecimentos, recomenda-se também disponibilizar, 

juntamente com a lista de documentos, instruções sobre o processamento da usucapião 

extrajudicial, com informações sobre como ocorre esse procedimento, quais as fases, quem 

deve ser notificado, quais informações devem ser apresentadas e quais os requisitos a serem 

cumpridos para cada tipo de notificação365. Nesse trabalho, as orientações foram incluídas nos 

documentos ou ao final da tabela do apêndice A. 

 
365 A disponibilização de modelos de requerimento no site ou no atendimento presencial ou de tutoriais sobre onde 

obter os documentos também são ferramentas que podem auxiliar na correção e completude do pedido de 

usucapião extrajudicial, na linha do exposto no subitem 2.7.3.1. Para obter modelos de requerimento e de atos na 



161 

 

 

 

4.2.2 Tabela de análise de viabilidade do processamento extrajudicial da usucapião 

 

Um dos pontos que causa insatisfação para os usuários é ingressar com pedido de 

usucapião, via extrajudicial, cujo processamento é inviável. Por esse motivo, é importante que 

o advogado, antes de definir qual a melhor forma de processar o reconhecimento da prescrição 

aquisitiva, avalie se é mais adequado utilizar a via judicial ou administrativa. 

Para que isso seja possível e para melhorar a comunicação do oficial com os usuários 

ser serviços, no apêndice I é apresentada tabela de análise de viabilidade do processamento 

extrajudicial da usucapião. 

Esta tabela foi elaborada com base em dois grupos de requisitos para a concessão da 

usucapião extrajudicial: 

a) eliminatórios, que contêm as causas impeditivas de processamento extrajudicial da 

usucapião, a exemplo da existência de litígio quanto ao imóvel usucapiendo; e 

b) classificatórios, que impactam no deferimento ou não do mérito da usucapião, a 

depender do conteúdo probatório e das práticas jurídicas adotadas por cada oficial. 

Assim, se o advogado identificar algum dos requisitos listados na fase eliminatória, é 

mais adequado adotar a via judicial. Diante da superação da fase anterior sem impedimentos, 

segue-se para a fase classificatória, na qual são enumeradas situações que podem levar a seu 

indeferimento, as quais são avaliadas com a atribuição da probabilidade de ocorrência (nota de 

0 a 10).  

Ao final, é possível calcular a probabilidade de deferimento da usucapião extrajudicial 

(e por via oposta, o risco esperado de indeferimento da usucapião), o que supedaneará a decisão 

sobre qual tipo de processamento será adotado. 

 

4.2.3 Tabelas de cálculo de custos de processamento judicial e extrajudicial da usucapião e de 

análise comparada da economicidade de cada tipo de procedimento 

 

Outro instrumento útil para melhorar a comunicação com o usuário e incentivar o uso 

da usucapião extrajudicial, é disponibilizar, para o advogado, uma tabela de cálculo comparado 

de custas de processamento judicial e extrajudicial da usucapião. 

 
usucapião extrajudicial, acessar o site do Cartório de Registro de Imóveis de Tarumirim, titularizado pelo Oficial 

Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto, pelo endereço http://critarumirim.com.br/modelos/.  

http://critarumirim.com.br/modelos/
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No apêndice J, apresentam-se as tabelas J.1 e J.2 feitas para cada tipo de processamento 

da usucapião, nas quais existem informações sobre os tipos de serviços / atos necessários para 

cada caso, o prazo de realização destes e o custo total de cada um. 

Ao final, apresenta-se o valor bruto gasto para o processamento da usucapião judicial e 

extrajudicial. Ademais, é possível que o advogado inclua ou exclua serviços / atos, para adequar 

a tabela às especificidades locais. 

Na sequência, apresenta-se a tabela J.3 que contém os gastos comparados de cada tipo 

de processamento, o que foi feito a partir do valor do imóvel a ser regularização, do custo de 

legalização (custo total de cada tipo de processamento de usucapião), do prazo de regularização 

e da definição da taxa anual de juros reais.  

Essas variáveis permitem o cálculo de: custo de oportunidade, equivalente ao que o 

requerente deixou de ganhar durante o prazo de regularização em cada tipo de processamento, 

atualizado pela taxa de juros reais; e custo total de regularização, que é adição do custo de 

regularização e do custo de oportunidade de cada escolha.  

A partir dessas informações e com o lançamento do valor do imóvel, é calculado o custo 

de oportunidade de cada escolha de processamento, com a apresentação do custo total de 

regularização. A melhor opção, se não houver urgência que justifique o quesito prazo, é a que 

apresenta o menor custo final. 

Caso o prazo seja uma variável mais importante que o custo para o interessado, por 

exemplo, nos casos em que há um negócio jurídico preliminar que exige a regularização do 

imóvel, a usucapião extrajudicial tende a ser mais adequada. Nessa hipótese, pode-se usar a 

tabela apenas com o preenchimento dos prazos de cada tipo, conforme a realidade da comarca 

e do cartório de registro de imóveis, bem como peculiaridades do caso concreto. Ao final, pode-

se comparar apenas os resultados referentes aos prazos de cada tipo de processamento. 

 

4.3 Propostas de aprimoramentos de lege ferenda acerca da usucapião extrajudicial  

 

No item 3, na discussão dos pontos causadores de dúvidas na usucapião extrajudicial, 

foram apresentadas as práticas jurídicas adotadas pelas serventias entrevistadas, bem como as 

soluções de lege lata utilizadas na prática registral. 

Além disso, na pesquisa, verificou-se que, para 40% dos participantes, a legislação sobre 

usucapião extrajudicial é completa e prescinde de alterações, cabendo ao oficial definir de 

forma autônoma quais as práticas jurídicas a serem adotadas para sua implementação. Para os 
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outros 60%, apesar de o instituto ser totalmente aplicável com a legislação atual, podem ser 

feitos aperfeiçoamentos quanto aos seguintes pontos: 

a) criar saídas para a necessidade de notificação dos proprietários tabulares no 

procedimento, especialmente, quando residente no exterior; 

b) dispensar a obrigatoriedade da ata notarial para fins de usucapião; 

c) fixar prazo decadencial entre a protocolização do pedido, até o final registro, para que o 

procedimento não se prolongue indefinidamente no tempo; 

d) revisar a redação do artigo 6º do Provimento n.º 65/CNJ/2017, pois dá margem à 

interpretação de que para a usucapião de unidade autônoma condominial não haveria 

necessidade de notificação dos titulares dominiais do imóvel; 

e) revisar a redação do artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017, no que tange ao termo 

"ocupantes a qualquer título", pois da maneira como está previsto, entende-se que 

necessário seria a notificação de locatários dos imóveis confrontantes. 

No que concerne às sugestões dadas pelos participantes da pesquisa, apenas não será 

proposição de alteração legislativa relativa à alínea “b”, que trata da facultatividade da ata 

notarial na usucapião extrajudicial. Isso porque, para a autora, a obrigatoriedade de participação 

do advogado, do tabelião e do oficial no processamento foi um acerto legislativo, na medida 

em que dá, para cada um deles, as atribuições para que têm vocação legal, quais sejam:  

a) cabe ao advogado, formalizar o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, 

conforme atribuições dos artigo 1º e 2º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil366;  

b) é competência do tabelião, por meio da ata notarial para fins de usucapião, autenticar 

fatos relativos à origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse e 

intervir nos atos jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou 

autenticidade, nos termos do artigo 6º, II e III, e 7º, III, da Lei n.º 8.935/1994; e  

c) resta, para o registrador imobiliário, na qualidade de responsável pela prática de atos de 

registro imobiliário, realizar todo o processamento, proferir nota fundamentada de 

reconhecimento ou não da usucapião extrajudicial e efetuar, se for o caso, os atos 

registrais necessário para tal fim, conforme artigo 12 da Lei n.º 8.935/1994 e artigos 1º, 

§ 1º, IV, 2º, III, e 167 da Lei n.º 6.015/1973. 

Diante das sugestões acima listadas, com a exceção expressa no parágrafo anterior, e do 

estudo realizado nesta dissertação, listam-se os seguintes aperfeiçoamentos normativos que 

 
366 Lei n.º 8.906, de 04 de julho de 1994. 
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exigem a alteração de lei ordinária, com processo legislativo previsto nos artigos 59 e 61 e 

seguintes da Constituição Federal: 

a) Código Civil (Lei n.º 10.406/2020): 

Art. 206. ............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

§ 3º Em três anos: 

........................................................................................................................................... 

X - a pretensão dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, ou de terceiros prejudicados, 

quanto ao registro de aquisição de imóvel por pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião.  

Justificativa: A fixação de um prazo prescricional menor para a propositura de ação 

de nulidade de registro de usucapião extrajudicial (que é o mesmo fixado para a 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil) 

atribuirá maior segurança jurídica e imutabilidade da aquisição após o decurso do 

prazo367, a exemplo do que acontece na usucapião requerida judicialmente368. 

........................................................................................................................................... 

b) Lei n.º 6.015/1973: 

Art. 216-A.  ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

III - certidões negativas, quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias referentes ao 

imóvel usucapiendo, dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio 

do requerente; 

Justificativa: Essa alteração é sugerida para deixar claro que a certidão dos 

distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente deve 

 
367 Atualmente, na usucapião extrajudicial, não há formação de coisa julgada, assim, o registro pode ser 

desconstituído por ação de nulidade de registro, movida no prazo de até 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do 

Código Civil. Esse prazo é muito longo e pode servir de desincentivo ao uso do processamento extrajudicial. 
368 Sobre a ação rescisória, assim dispõe o Código de Processo Civil: 

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão 

proferida no processo. 

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar 

durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. 

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, 

observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no 

processo. 

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e 

para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação 

ou da colusão. 
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ser negativa apenas quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias que envolvam 

o imóvel usucapiendo. 

........................................................................................................................................... 

§ 10.  Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, 

apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial 

de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do 

imóvel, que decidirá sobre a impugnação e a continuidade ou não do processamento 

extrajudicial do pedido. 

Justificativa: Conforme já adotado pelas NSCGJSP, atende mais os princípios da 

eficiência, celeridade processual e instrumentalidade, encaminhar a impugnação da 

usucapião extrajudicial para apreciação pelo Juízo competente, com a suspensão do 

trâmite administrativo, o qual poderá ser retomado ou arquivado, a depender da 

sentença proferida. No caso, a redação em vigor determina que caberá “ao 

requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum”, ou 

seja, a conversão imediata do procedimento administrativo em ação judicial.   

........................................................................................................................................... 

§ 13.  Para efeito do § 2º deste artigo, caso não seja encontrado o notificando ou caso 

ele esteja em lugar incerto ou não sabido ou seja residente no exterior, sem notícia de 

que tenha constituído procurador para representa-lo no Brasil, tal fato será certificado 

pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação, 

por duas vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias cada um, 

interpretado o silêncio do notificando como concordância. 

Justificativa: Devido à situação de indisponibilidade jurídica do residente no 

exterior para notificação direta pelo oficial, que exige carta rogatória ou pedido de 

notificação a outros Estados-partes da Convenção da Haia, a sugestão de 

notificação deste por edital, permite a celeridade e economia no processamento da 

usucapião extrajudicial. 

........................................................................................................................................... 

§ 16 É admitida a usucapião extrajudicial de imóvel com área inferior à fração mínima 

de parcelamento ou outras medidas urbanísticas, desde que reconhecido pelo município 

como núcleo urbano passível de regularização fundiária urbana, com a declaração, de 

forma prévia ou incidental, da flexibilização de parâmetros urbanísticos, conforme 
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previsto em lei específica, ou se for requerido nas modalidades de usucapião previstas 

nos artigos 183 e 191 da Constituição Federal. 

Justificativa: A inclusão desse parágrafo esclarece os casos em que se admite o 

reconhecimento, por usucapião, de imóvel com área inferior à FMP, de forma 

alinhada com precedentes do STF e com a Lei n.º 13.465/2017. 

§ 17 No de pedido de reconhecimento extrajudicial de imóvel rural, independentemente 

de sua área, é obrigatória sua identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 

176 e do § 3o do art. 225 da Lei n.o 6.015, de 1973.  

Justificativa: Essa sugestão é feita para equiparar as exigências de identificação do 

imóvel rural por coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 

com precisão posicional atestada pelo INCRA, o que já é obrigatório em caso de 

ações judiciais, conforme artigo 2º, do Decreto n.º 5.570/2005369 e artigo 225, § 3º, 

da Lei n.º 6.015/73370. Ademais, é uma medida que aumenta a segurança jurídica 

ao garantir que não haverá sobreposição do imóvel usucapiendo com outro já 

constante do cadastro do INCRA. 

Acerca de aperfeiçoamentos que podem ser feitos em nível infralegal371, para fins 

padronização de práticas jurídicas, com valorização da segurança jurídica, redução dos riscos 

do oficial e maior celeridade, economicidade e instrumentalidade procedimental, sugerem-se 

as seguintes alterações quanto ao Provimento n.º 65/CNJ/2017: 

Art. 3º ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

§ 1º Para comprovar a origem registral do imóvel exigida no inciso IV deste artigo, 

caberá ao requerente apresentar: 

 
369 Art. 2º A identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, conforme previsto no § 3º do art. 225 da Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, será exigida nas seguintes situações e prazos: 

I - imediatamente, qualquer que seja a dimensão da área, nas ações ajuizadas a partir da publicação deste Decreto; 

II - nas ações ajuizadas antes da publicação deste Decreto, em trâmite, serão observados os prazos fixados no art. 

10 do Decreto nº 4.449, de 2002. 
370 Art. 225 [...] 

§ 3º Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos 

a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas 

ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos 

financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.                      

(Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001) 
371 Devido ao escopo e extensão do trabalho, deixa-se de apresentar sugestões de alterações normativas específicas 

para o novo CNENG e as NSCGJSP, com relação aos quais podem ser analisadas e aplicadas parte das sugestões 

apresentadas para o Provimento n.º 65/CGJ/2017. 
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I - certidão de inteiro teor emitida em até 30 (trinta) dias da matrícula ou transcrição do 

imóvel ou de suas origens registrais; ou 

II - se não possuir registro anterior, certidão negativa de registro do imóvel emitida em 

até 30 (trinta) dias, pelos cartórios que já tiveram competência para registro da área 

desde a entrada em vigor da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, na qual conste a 

descrição do imóvel utilizada como parâmetro de busca e a ressalva da possível 

existência de matrícula ou transcrição com descrição diversa da apresentada que possa 

englobar o referido imóvel. 

§ 2º As certidões referidas no parágrafo anterior, quando de competência da serventia 

processante, serão emitidas pelo oficial ou preposto autorizado e juntadas ao 

procedimento, com a cobrança dos emolumentos respectivos, sem a emissão de nota de 

exigências. 

§ 3º As buscas quanto à origem registral do imóvel serão efetuadas de forma obrigatória 

e retroativa, pelo menos, até a data de entrada em vigor da Lei n.º 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, com referência ao período em que foram realizadas na certidão 

emitida.  

Justificativa: A inclusão dos §§ 1º a 3º ao artigo 3º visa a padronizar as exigências 

necessárias para a comprovação da origem registral ou de sua inexistência no 

pedido de usucapião extrajudicial e fixar um prazo retroativo máximo obrigatório 

para as buscas no indicador pessoal, que é o do advento da matrícula. No caso da 

certidão negativa de registro do imóvel, os requisitos constantes da parte final do 

§ 1º já são exigidas pelo artigo 951, parágrafo único, do novo CNEMG e pelo 

subitem 159 do Capítulo XX das NSCGJSP. 

Art. 4º ............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

§ 12 As certidões exigidas pelo inciso IV deste artigo deverão constar os processos 

ativos e baixados e poderão ser positivas, desde que não existam ações que caracterizem 

oposição à posse do imóvel usucapiendo, o que será comprovado pela apresentação 

complementar de certidão de objeto e pé ou por cópias autenticadas das partes mais 

importantes do processo ou do histórico de tramitação extraída dos sítios eletrônicos 

oficiais dos tribunais, cuja autenticidade será confirmada pelo oficial ou seu proposto 

autorizado, em que constem, no mínimo, a identificação do processo, das partes, da fase 

processual, do valor da causa e, se o objeto do litígio for imóvel, a descrição completa 

deste. 
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§ 13 Tal complementação será desnecessária quando se trate de ação que, por sua 

própria natureza, desde logo aferida pela certidão do distribuidor judicial, não tenha 

qualquer repercussão econômica ou relação com o imóvel usucapiendo. 

Justificativa: As medidas expostas nos §§ 12 e 13 são compatíveis com a prática 

jurídica usual identificada na pesquisa, implicam economia para o requerente, ao 

reduzir documentos a serem providenciados e arquivados, e já são adotadas pelos 

artigo 1.002, §§ 3º e 4º, do novo CNEMG, e subitens 177 e 178 do Capítulo XX 

das NSCGJSP, para registro de loteamento. 

§ 14 Será dispensada a apresentação de certidões negativa dos distribuidores de ações 

previstas no inciso IV deste artigo quando a obtenção for impossível pelo 

desconhecimento dos dados de qualificação pessoal (RG, CPF e filiação), caso em que 

será suficiente apresentar a impressão do resultado da pesquisa online de consulta 

processual apenas com o nome. 

Justificativa: A emissão de certidões de distribuição de ações pelos Tribunais de 

Justiça, geralmente, exige a indicação de nome e CPF, dado este que nem sempre é 

conhecido do usucapiente. Nesses casos, a solução transcrita nesse parágrafo é a 

dada pelo artigo 1.157, § 2º, do novo CNEMG e pelo subitem 416.17 das 

NSCGJSP, que viabiliza, com segurança jurídica, o processamento da usucapião 

extrajudicial nos casos em não se possua os dados necessários para a emissão das 

certidões dos titulares de direitos reais relativos ao imóvel usucapiente e aos 

confrontantes. 

§ 15 A planta de imóvel sem origem registrária deve conter, no mínimo, três pontos 

georreferenciados para possibilitar a fixação territorial e o controle seguro da 

especialidade objetiva, ressalvados os casos de imóveis que já estejam submetidos a 

exigência de descrição georreferenciada. 

Justificativa: A exigência de pontos georreferenciados para o imóvel usucapido 

visa possibilitar sua localização espacial, o que eleva a segurança registral, e é 

medida já exigida pelo artigo 1.156, § 3º, do novo CNEMG e pelo subitem 423.6.1 

das NSCGJSP. 

§ 16 Tratando-se de usucapião de lote vago ou em área sem edificação, a comprovação 

da posse dependerá da apresentação de ao menos duas testemunhas que atestem os atos 

efetivos de posse pelo tempo necessário à usucapião.  

Justificativa: Essa medida, já adotada no artigo 1.157, § 1º, do novo CNEMG e no 

subitem 416.15 do Capítulo XX das NSCGJSP, visa a padronizar as exigências 
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probatórias mínimas para comprovar a usucapião de terreno vago e dar mais 

segurança jurídica para o deferimento do pedido pelo oficial. 

........................................................................................................................................... 

Art. 4º-A Admite-se a usucapião plúrima urbana formulada por qualquer legitimado 

para requerer a regularização fundiária urbana (Reurb).  

§ 1º O requerimento será instruído com:  

I - ata notarial única, independentemente do número de imóveis, que ateste, de um modo 

geral, fato jurígeno comum, o tempo decorrido desde o início do parcelamento irregular, 

depoimento de testemunhas e demais comprovações que sejam de aproveitamento 

coletivo pelos requerentes; 

II – ata notarial individual, com a natureza da posse dos ocupantes de cada imóvel, 

documentação comprobatória do tempo de ocupação, descrição das construções e 

benfeitorias realizadas, depoimento de testemunhas e demais informações individuais 

consideradas úteis e necessárias pelo tabelião de notas competente;  

II - planta e memorial descritivo georreferenciado do imóvel usucapiendo e das unidades 

autônomas dele resultantes, juntamente com o documento de responsabilidade técnica 

do profissional que os elaborou;  

III - demais documentos enumerados no art. 4º, III, IV, VI e VII, deste Provimento, no 

que couber, apresentados de forma individualizada, por beneficiário;  

IV - listagem que contenha a identificação dos ocupantes e sua manifestação de anuência 

com a usucapião na forma pleiteada, bem como indicação das unidades de cada um, 

com referência na planta.  

§ 2º As áreas individualmente possuídas devem observar os requisitos urbanísticos 

previstos na legislação municipal, tais como tamanho de lote e testada para via pública, 

salvo se se tratar da usucapião prevista no art. 183 da Constituição Federal;  

§ 3º Não se aplica a restrição prevista no § 2o deste artigo na hipótese de o órgão 

municipal competente, de forma prévia ou incidental, declarar a flexibilização de 

parâmetros urbanísticos.  

§ 4º As notificações destinadas aos entes públicos e aos titulares de direitos registrados 

ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou dos imóveis confinantes, bem 

como a publicação de edital, serão realizadas em ato único, abrangendo todos os imóveis 

objeto do procedimento.  

§ 5º Havendo impugnação ou indeferimento parcial do pedido, o procedimento terá́ 

seguimento em relação aos demais ocupantes.  
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§ 6º Serão abertas matrículas individualizadas para cada uma das unidades autônomas, 

em conformidade com os memoriais descritivos apresentados, sendo feito o registro do 

reconhecimento da aquisição por usucapião em nome do beneficiário.  

§ 7º Constarão dos trabalhos técnicos de aproveitamento comum as áreas públicas 

existentes, que serão objeto de abertura de matrícula própria, bastando, para tanto a 

aprovação expressa do órgão urbanístico Municipal, independentemente de eventual 

deferimento das usucapiões prenotadas. 

Justificativa: A viabilização da usucapião plúrima, devido à escala e à distribuição 

dos custos com a ata notarial geral e os serviços técnicos entre todos os 

beneficiários, permite maior economia e celeridade para a regularização de imóveis 

diretamente perante o cartório por meio de usucapião extrajudicial. Esse tipo de 

processamento já é admitido pelo artigo 1.166 do novo CNEMG e subitem 416.22 

do Capítulo XX das NSCGJSP e o texto apresentado contém novas sugestões dadas 

pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, José Celso 

Ribeiro Vilela de Oliveira 

Art. 6º Para o reconhecimento extrajudicial da usucapião de unidade autônoma 

integrante de condomínio edilício regularmente constituído e com construção averbada, 

além da notificação dos titulares de direito real indicados na matrícula desta, bastará a 

anuência do síndico do condomínio.  

Justificativa: A redação original dá margem à interpretação de que para a usucapião 

de unidade autônoma condominial não haveria necessidade de notificação dos 

titulares dominiais do imóvel. 

........................................................................................................................................... 

Art. 9º ............................................................................................................................... 

§ 1º Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu 

advogado ou do defensor público, por e-mail, com prazo para cumprimento de, no 

mínimo, 15 (quinze) dias corridos e, no máximo, 30 dias corridos. 

§ 2º O prazo eventualmente concedido para a apresentação de documentação 

complementar ou providências é contado a partir do primeiro dia útil após o envio do e-

mail.  

§ 3º Não cumpridas, sem justificativa, as exigências formuladas, o oficial deverá 

notificar, por e-mail, o advogado ou o defensor público, assim como o usucapiente, 

fixando prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, com as advertências que haverá o 

encerramento por desídia e cancelamento da prenotação, com base no art. 205 da LRP, 
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e que o novo pedido estará sujeito ao recolhimento de emolumentos de processamento 

e de prenotação. 

§ 4º A pedido justificado do advogado do requerente, o oficial poderá prorrogar o prazo 

de atendimento das exigências, mediante ato fundamento, até o máximo de 90 (noventa) 

dias, ao final do qual, se ainda não atendida, haverá o imediato arquivamento do pedido 

com base no art. 205 da LRP, bem como o cancelamento da prenotação, 

independentemente da nova notificação referida no parágrafo anterior. 

§ 5º O requerimento cancelado pode ser renovado e submete-se a nova qualificação, 

podendo ser aproveitados, conforme o caso, os documentos e os atos regularmente 

praticados anteriormente, caso não haja prejuízo para terceiros. 

§ 6º O prazo para análise, pelo oficial, do requerimento inicial, das petições e demais 

documentos será de 15 (quinze) dias.  

§ 7º As demais diligências a cargo do registrador deverão ser encaminhadas no prazo de 

15 (quinze) dias. 

Justificativa: Para padronizar e evitar a demora no processamento, as alterações 

sugeridas visam  definir prazos máximos para o cumprimento de exigências pelo 

requerente e para a prática de atos pelo oficial na usucapião extrajudicial, conforme 

já adotado pelo artigo 1.160, §§ 1º a 5º, do novo CNEMG e pelo subitem 417.2 do 

Capítulo XX das NSCGJSP. 

........................................................................................................................................... 

Art. 10 Se a planta mencionada no inciso II do caput do art. 4º deste Provimento não 

estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do 

imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a título de 

posse ad usucapionem e não for apresentado documento autônomo de anuência 

expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do 

oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo 

de quinze dias, considerando-se sua inércia como concordância. 

Justificativa: Esta revisão é feita para  no que tange ao termo "ocupantes a qualquer 

título" seja restrito ao ocupantes a título de posse ad usucapionem e evitar a 

interpretação de que a notificação poderá ser feita a mero detentor ou possuidor ad 

interdicta (a exemplo do caseiro ou do locatário). 

........................................................................................................................................... 

§ 5º Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do 

prazo previsto no caput sem manifestação do titular do direito sobre o imóvel consistirá 
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em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem imóvel e 

ao cancelamento de eventual ônus, gravame, indisponibilidade ou restrição por ele 

titularizado. 

Justificativa: Esta proposta de redação visa a determinar que sejam inseridos, na 

notificação, todos os ônus, gravames, indisponibilidades ou restrições referentes ao 

notificado serão extintos, caso não haja sua impugnação no prazo fixado na 

notificação. 

........................................................................................................................................... 

§ 11 Se constar, na matrícula ou transcrição, ônus, gravames, indisponibilidades ou 

restrições judiciais ou administrativos constituídos quanto ao proprietário originário do 

imóvel usucapiente, será realizada a notificação mencionada no caput quanto à 

autoridade judicial ou administrativa da qual a ordem foi emanada, para que dela tenha 

ciência e, se for o caso, a impugnem até, no máximo, a data de emissão da nota 

fundamentada pelo oficial. 

§ 12 A notificação mencionada no § 11 será todas as regras deste artigo que lhe forem 

aplicáveis e poderá ser realizada via Malote Digital do CNJ. 

Justificativa: Os §§ 11 e 12 são acrescentados para prever a notificação de 

autoridade judicial ou administrativa que determinou o registro ou averbação ônus, 

gravames, indisponibilidades ou restrições na matrícula do imóvel usucapiente para 

que tenha ciência de que, caso não haja manifestação expressa em sentido contrário 

até o final do processamento (emissão da nota fundamentada), aqueles serão 

devidamente extintos e cancelados por averbação. 

Art. 13 ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

§ 2º Em qualquer dos casos, poderá ser utilizado o instituto da usucapião, desde que, 

quanto à tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os atos jurídicos 

imobiliários que o antecederam, seja apresentada a certidão respectiva emitida pelo ente 

público competente que ateste o pagamento do tributo, não incidência ou isenção.  

Justificativa: A exclusão da necessidade de justificativa de óbice é proposta para 

que haja a padronização das exigências para o processamento judicial ou 

extrajudicial da usucapião e para adotar o posicionamento jurisprudencial 

predominante de que, uma vez atendidos os requisitos legais, é possível regularizar 

o imóvel pela usucapião, mesmo que disponível outro instituto jurídico que atenda 

a esta finalidade. 
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........................................................................................................................................... 

§ 5º  Equivale à prova de quitação mencionada no § 3º e no caput deste artigo, a certidão 

emitida após 5 (cinco) anos do vencimento da última prestação pelos distribuidores da 

Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo e do 

domicílio do requerente, se diverso, que explicite a inexistência de ação judicial que 

verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus cessionários. 

Justificativa: Esta alteração é proposta para ampliar as opções de prova de quitação 

pela atribuição de igual valor às certidões negativas dos distribuidores de ações 

referentes ao imóveis propostas contra o adquirente e cessionário no prazo de até 5 

anos após o vencimento da última prestação (prazo prescricional da pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; 

estipulado no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil), a exemplo do disposto no artigo 

1.162 do novo CNEMG e do subitem 419.3.1 do Capítulo XX das NSCGJSP. 

........................................................................................................................................... 

Art. 14 .............................................................................................................................. 

Parágrafo único. A impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto 

de conciliação ou mediação pelo registrador ou preposto autorizado. Não sendo 

frutífera, a impugnação seguirá o procedimento previsto nos parágrafos do artigo 18 

deste Provimento.  

Justificativa: Esta alteração objetiva permitir que, em caso de impugnação, haja o 

encaminhamento dos autos para decisão do Juízo competente, conforme 

procedimento sugerido no artigo 18 abaixo. 

Art. 15 .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

§ 2º Será admitida a manifestação do Poder Público em qualquer fase do procedimento 

até a data de emissão da nota fundamentada. 

Justificativa: Esta alteração objetiva deixar claro que a manifestação do Poder 

Público pode ser feita até a emissão da nota fundamentada, que é quando o Oficial 

ainda poderá manifestar sobre ela. 

§ 3º Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados 

que não possam ser supridos pelo requerente ou em se tratando de direito público 

indisponível, o procedimento extrajudicial será encaminhado juízo competente nos 

termos dos §§ 7º a 9º do art. 18 deste Provimento. 
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§ 4º No caso de o Poder Público manifestar pela apresentação de documentos 

complementares ou retificação de documentos apresentados, o requerente será 

notificado, por e-mail enviado ao advogado, para providenciar as alterações no prazo de 

até 15 (quinze) dias. Nesse caso, se apresentados novos documentos, o Poder Público 

será novamente notificado para manifestação sobre estes, conforme previsto no caput e 

no § 1º deste artigo. 

§ 5º Se a impugnação do Poder Público ocorrer após o registro da usucapião 

extrajudicial, caberá ao Oficial apenas informar-lhe sobre a ocorrência do registro, com 

encaminhamento da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel. 

Justificativa: As alterações propostas são feitas em para evitar o encerramento 

precoce da usucapião administrativa, nos casos em que o Poder Público solicitar 

documentos complementares ou a retificação de documentos já apresentados, o que 

implica economia e valoriza a instrumentalidade do procedimento. 

........................................................................................................................................... 

Art. 18 .............................................................................................................................. 

§ 1º Fica dispensada a tentativa de conciliação ou mediação se a impugnação for feita 

por ente público com base em matéria que envolva direito indisponível, caso em que os 

autos serão remetidos ao juiz competente na forma do § 4º deste artigo. 

Justificativa: Para maior economia e celeridade, essa proposta de redação permite 

a dispensa de tentativa de conciliação se a impugnação for feita por ente público 

com base em matéria que envolva direito indisponível, que não pode ser objeto de 

transação, a exemplo do que já é adotado pelo subitem 420.1 do Capítulo XX das 

NSCGJSP. 

§ 2º A impugnação deverá ser apresentada por escrito ao Oficial de Registro de Imóveis 

e conterá, no mínimo, os seguintes requisitos: 

I. identificação completa do impugnante, composta por nome completo, vedada a 

utilização de abreviaturas, número do CPF ou número do CNPJ, nacionalidade, estado 

civil, existência de união estável e filiação, profissão, domicílio e residência, e endereço 

eletrônico; 

II. referência ao número de Protocolo do pedido de usucapião extrajudicial; 

III. comprovação de legitimidade e de interesse de agir; 

IV. exposição sumária dos motivos da discordância, com indicação dos fatos e 

fundamentos jurídicos que qualificam seu direito e que se opõem ao direito do 

requerimento, com a juntada da respectiva prova, se houver. 
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Justificativa: Para orientar o impugnante acerca do que é necessário constar das 

razões de impugnação, assim como prevenir a proposição de impugnações 

infundadas, recomenda-se a inclusão do parágrafo supra. 

§ 3º Uma vez recebida a impugnação pelo Oficial de Registro de Imóveis, todas as 

comunicações com o impugnante serão realizadas por meio do endereço eletrônico por 

ele informado nas razões, cujo prazo será contado do primeiro dia útil seguinte ao envio 

do e-mail. 

Justificativa: A exemplo do que já acontece com as comunicações feitas com o 

advogado do requerente (artigo 9º, § 1º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017), uma vez 

proposta a impugnação, por medida de economia e celeridade no procedimento, as 

notificações a este podem ser realizadas pelo e-mail por ele indicado nas razões da 

impugnação. 

§ 4º Consideram-se infundadas a impugnação já examinada e refutada em casos iguais 

pelo juízo competente; a que o interessado se limita a dizer que a usucapião causará 

avanço na sua propriedade sem indicar, de forma plausível, onde e de que forma isso 

ocorrerá; a que não contém exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância 

manifestada; a que ventila matéria absolutamente estranha à usucapião. 

§ 5º Se a impugnação for infundada, o Oficial de Registro de Imóveis rejeitá-la-á de 

plano por meio de ato motivado, do qual constem expressamente as razões pelas quais 

assim a considerou, e prosseguirá no procedimento extrajudicial caso o impugnante não 

recorra no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de recurso, o impugnante apresentará suas 

razões ao Oficial de Registro de Imóveis, que intimará o requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, encaminhará os autos 

ao juízo competente.  

§ 6º Se a impugnação for fundamentada, depois de ouvir o requerente o Oficial de 

Registro de Imóveis encaminhará os autos ao juízo competente. 

§ 7º Em qualquer das hipóteses acima previstas, os autos da usucapião serão 

encaminhados ao juízo competente que, de plano ou após instrução sumária, examinará 

apenas a pertinência da impugnação e, em seguida, determinará o retorno dos autos ao 

Oficial de Registro de Imóveis, que prosseguirá no procedimento extrajudicial se a 

impugnação for rejeitada, ou o extinguirá em cumprimento da decisão do juízo que 

acolheu a impugnação e remeteu os interessados às vias ordinárias, cancelando-se a 

prenotação.  
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§ 8º No caso da remessa prevista no § 5º deste artigo, o Oficial de Registro de Imóveis 

lavrará relatório de ofício, para controle interno e sem ônus para o requerente, do qual 

constarão todas as informações relevantes do procedimento, juntando cópia aos autos 

para conhecimento do juízo competente e lançará anotação da remessa efetuada ao juízo 

competente na coluna de atos formalizados contida no Livro nº 1 – Protocolo.  

§ 9º Na hipótese da remessa dos autos ao juiz competente, prevista no § 5º, caso o juiz 

determine a extinção do processo, o oficial de registro de imóveis entregará os autos do 

pedido da usucapião ao requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, 

mediante recibo.  

§ 10 A parte requerente poderá emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento 

judicial e apresentá-la ao juízo competente da comarca de localização do imóvel 

usucapiendo.  

Justificativa: Com vistas à instrumentalidade, economia e celeridade do 

processamento, sugere-se a adoção da redação dos §§ 4º a 10, que transcreve a 

redação atual dos subitens 420.1 a 420.8 do Capítulo XX das NSCGJSP. Esse 

procedimento, ao permitir que haja a resolução da impugnação fundada que não 

exige dilação probatória por Juiz competente, privilegia a manutenção do 

processamento extrajudicial da usucapião até a decisão final deste, ao invés de já 

determinar o arquivamento deste e possibilitar apenas a propositura de ação judicial 

de usucapião. 

........................................................................................................................................... 

Art. 19 .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

II – do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR mais recente, emitido pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, devidamente quitado, 

acompanhado da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 

ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os casos de 

inexigibilidade e dispensa de sua comprovação, previstos no art. 20 da Lei n.o 9.393, de 

19 de dezembro de 1996, bem como os casos de imunidades, extinção e exclusão do 

crédito tributário;  

Justificativa: A inclusão da exigência de apresentação da prova de quitação do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, correspondente aos últimos 

cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa de sua 

comprovação, previstos no artigo 20 da Lei n.o 9.393/1996, bem como os casos de 
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imunidades, extinção e exclusão do crédito tributário, é sugerida em conformidade 

com o artigo 22 e nos seus §§ 1o e 2o da Lei n.o 4.947/1966.  

III – de certificação do INCRA que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo 

não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o 

memorial atende às exigências técnicas, independentemente da área do imóvel e com 

exclusão da aplicação dos prazos previstos na Lei n.º 10.267/2001 e nos decretos 

regulamentadores. 

Justificativa: Essa alteração é sugerida para que não haja risco de sobreposição de 

imóvel rural reconhecido por usucapião extrajudicial com qualquer outro já 

certificado pelo INCRA, a exemplo do que já exigido para qualquer ação judicial 

acerca de desmembramento, divisão ou demarcação de imóvel rural pelo artigo 225 

da Lei n.º 6.015/1973 e do artigo 2º do Decreto n.º 5.570, de 31 de outubro de 2005. 

Parágrafo único. Caso ocorra diferença entre o memorial georreferenciado apresentado 

pelo requerente e aquele objeto de certificação pelo INCRA, a diferença poderá ser 

relevada se acompanhada de declaração do responsável técnico informando que decorre 

da utilização de técnicas diferentes de medição, mas que as descrições se referem ao 

mesmo imóvel, do ponto de vista físico, hipótese em que prevalecerá o memorial 

certificado pelo INCRA.  

Justificativa: Para a certificação de não sobreposição do imóvel rural pelo INCRA, 

é necessária a indicação da matrícula / transcrição do imóvel, o que nem sempre 

existe por ocasião do pedido da usucapião extrajudicial. Nesse caso, a redação 

proposta, que repete o § 1º do artigo 1.163 do novo CNEMG, dá solução para essa 

situação. 

Art. 20 .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

§ 6º Na hipótese de existir construção não regularizada no imóvel, a matrícula será 

aberta para o terreno, devendo ser feita averbação de ofício, noticiando-se tal fato, que 

não impedirá a escrituração e o registro de atos posteriores na matrícula do imóvel. 

Justificativa: Essa alteração visa a pacificar a solução a ser dada quando houver 

construção sobre o imóvel, porém não regularizada perante o Município, conforme 

foi feito pelo artigo 1.164, §§ 2º e 3º, do novo CNEMG. 

§ 7º Caso seja necessário efetuar correções quanto ao registro anterior do imóvel 

usucapido e as averbações de destaque ou desfalque após o registro da usucapião, o 

Oficial  praticará, de ofício, os atos necessários para tal fim, com base em documentos 
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oficiais ou informações do acervo da serventia que somente sejam conhecidas após o 

registro da usucapião extrajudicial.  

Justificativa:  

§ 8º A planta de imóvel sem origem registrária deve conter, no mínimo, três pontos 

georreferenciados para possibilitar a fixação territorial e o controle seguro da 

especialidade objetiva, ressalvados os casos de imóveis que já estejam submetidos a 

exigência de descrição georreferenciada. 

Justificativa: A exigência de, no mínimo, três pontos georreferenciados para o 

imóvel usucapido visa possibilitar sua localização espacial, o que eleva a segurança 

registral. Essa medida já é exigida pelo artigo 1.156, § 3º, do novo CNEMG e pelo 

subitem 423.6.1 do Capítulo XX das NSCGJSP. 

........................................................................................................................................... 

Art. 21. Por se tratar de aquisição originária e se não houver impugnação pelos titulares 

dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título ou pela autoridade 

judicial ou administrativa, o reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel 

matriculado extingue os ônus, gravames, impedimentos, indisponibilidades e restrições, 

inclusive judiciais, desde que constituídos pelo proprietário anterior ou em seu desfavor 

anteriormente ao início da posse pelo requerente. 

Justificativa: Esta alteração visa a deixar claro que a usucapião extrajudicial trata-

se de aquisição originária, que extingue os ônus, gravames, impedimentos, 

indisponibilidades e restrições referentes ao proprietário anterior, quando não 

houver impugnação pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na 

matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou 

ocupantes a qualquer título ou pela autoridade judicial ou administrativa. 

§ 1º As averbações de eventuais gravames ou restrições administrativas quanto ao 

imóvel serão mantidas, se o registro da aquisição for feito na mesma matrícula, ou 

transportadas para a nova matrícula, em caso de abertura desta. 

§ 2º Caso até a data da emissão da nota fundamentada não tenha ocorrido a impugnação 

do pedido por autoridade judicial ou administrativa nos termos do § 11 deste artigo, 

considerar-se-á que houve sua anuência quanto à sua extinção, com a averbação do 

cancelamento respectivo antes do registro da usucapião. 
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§ 3º A extinção dos ônus, gravames, impedimentos, indisponibilidades e restrições 

extintos nos termos do caput deste artigo será lançada em averbação de cancelamento 

feita à margem da matrícula do imóvel usucapiente antes do registro da usucapião. 

Justificativa: As alterações no artigo 21 e parágrafos justifica-se para padronizar o 

tratamento a ser dado aos ônus, gravames, impedimentos, indisponibilidades e 

restrições existentes na matrícula ou transcrição do imóvel usucapiente, os quais 

serão devidamente extintos e objeto de averbação de cancelamento, caso não haja 

impugnação dos interessados ou da autoridade judicial ou administrativa que os 

determinou.  

Art. 24 O oficial do registro de imóveis não exigirá, para o ato de registro da usucapião, 

o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, pois trata-se de 

aquisição originária de domínio, observado o disposto no artigo 13, § 2º, deste 

Provimento. 

Justificativa: A adequação do presente artigo fez-se necessária para ressalvar o 

disposto no artigo 13, § 2º, deste Provimento, que exige a apresentação de certidão 

do ente público competente quanto às transmissões anteriores indicadas na 

usucapião. 

Por fim, devido à pandemia da COVID-19, que alterou a forma de atendimento 

presencial dos serviços extrajudiciais, a prenotação da usucapião extrajudicial será feita, sempre 

que possível, por meio do uso das centrais estaduais de registro de imóveis eletrônico, a 

exemplo da CRI-MG e da ARISP372. Isso exigirá, dos profissionais envolvidos, um esforço 

adicional para a criação de títulos nato-digitais ou digitalizados válidos, conforme artigo 4º, § 

1º, do Provimento n.º 94/CNJ/2020. Outrossim, já se faz necessária a regulamentação do 

processamento eletrônico da usucapião extrajudicial, inclusive, com a realização virtual da 

audiência de conciliação e julgamento e do procedimento de justificação administrativa373. 

Neste trabalho, devido a seu escopo, não foram feitas propostas relativas a este tema, as quais 

ficam como agenda para estudos futuros. 

 
372 O Provimento n.º 89/CNJ/2020, para a implementação do registro eletrônico de imóveis no Brasil, 

regulamentou o Código Nacional de Matrículas (CNM), previsto no art. 235-A da Lei n. 6.015/1973, o Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei n.º 13.465/2017, o Serviço de Atendimento 

Eletrônico Compartilhado (SAEC), o acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI e o 

estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR). O ONR já foi criado em 16/04/2020 e, 

em futuro próximo, serão necessárias novas adequações para que todo o processamento da usucapião extrajudicial 

seja feito eletronicamente. 
373 Para situação análoga, o Provimento n.º 100/CNJ/2020 regulamentou a prática de atos notariais à distância, por 

meio do e-Notariado, com a utilização de teleconferência e assinatura eletrônica notarizada ou por certificado 

digital da ICP-Brasil nos atos praticados. 
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 5 CONCLUSÃO 

 

A usucapião extrajudicial, tanto sob o enfoque de práticas jurídicas quanto pela 

definição das atividades administrativas de sua implementação, é o procedimento registral mais 

complexo de competência do oficial de registro de imóveis.  

Isso porque a formação do título registrável somente ocorre ao final do processamento, 

após a análise de requisitos legais de documentos produzidos pelo advogado e pelo tabelião de 

notas, a solicitação ou realização de diligências ou provas, o processamento das notificações e 

a realização de cognição probatória ampla dos autos, com o deferimento ou não do pedido por 

nota fundamentada.  

Essas novas atribuições do oficial ampliaram o conceito de qualificação registral 

clássico, que passou a abarcar não apenas a análise dos requisitos legais do requerimento, 

instruído com documentos, mas também o acompanhamento da legalidade de cada ato praticado 

pelo oficial ou prepostos no processamento, conforme etapas previstas em lei, e o 

acompanhamento dos prazos para a realização de cada uma delas. 

Ademais, exigem do oficial uma maior organização administrativa, com a adoção de 

atendimentos especializados, ferramentas como checklists para a realização da qualificação 

registral dos documentos apresentados, acompanhamento de prazos e controle efetivo de 

comunicações com as partes. 

Destarte, para a realização da qualificação registral e o processamento da usucapião 

extrajudicial, cabe ao oficial adotar práticas jurídicas em conformidade com a lei e práticas de 

gestão administrativa aptas a sistematizar de modo eficaz e eficiente a prestação desse serviço, 

com o acompanhamento de cada fase e controle da legalidade e dos prazos. 

Esta dissertação é um trabalho exploratório de prática jurídica e, como tal, partiu do 

mapeamento, por pesquisa empírica, dos problemas e dos riscos enfrentados e das práticas de 

gestão administrativa e das práticas jurídicas adotadas pelos registradores na qualificação 

registral e processamento da usucapião extrajudicial. 

Apesar de o universo de pesquisa se restringir a cartórios de Minas Gerais e São Paulo, 

com a amostragem especificada no subitem 2.2, foi possível identificar boas práticas de gestão 

administrativa referentes à qualificação registral e processamento da usucapião extrajudicial e 

de comunicação institucional com as partes envolvidas, que podem ser utilizadas por serventias 

de todo o Brasil. 

O mapeamento das práticas de gestão administrativa adotadas pelos oficiais na 

usucapião extrajudicial permite concluir que, na amostra pesquisada, há uma preocupação 
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maior do oficial com o risco de ilegalidade na prestação desse tipo de serviço. Isso torna usual 

a distribuição desse tipo de pedido para setor específico ou preposto especializado / experiente, 

a adoção de procedimento de conferência e a utilização de checklist na qualificação registral e 

planilhas de acompanhamento para o processamento, conforme tratado no subitem 2.6. 

De outro lado, identificou-se que, dentre os motivos que mais ensejam a emissão de 

notas de exigência pelos oficiais, encontram-se os erros, falhas e incompletudes no 

requerimento e nos documentos apresentados pelo advogado e na ata notarial para fins de 

usucapião lavrada pelo tabelião de notas.  

O registrador pode contribuir para a redução desses problemas pela adoção de práticas 

institucionais de comunicação mais eficientes e eficazes, por meio do compartilhamento de 

listas de documentos e modelos de atos, realização de atendimento especializado e de 

treinamentos sobre o tema e/ou aperfeiçoamento da comunicação com as partes envolvidas. 

Esses pontos são apresentados e analisados nos subitens 2.7.2 e 2.7.3, com a apresentação de 

recomendações de conduta. 

Por sua vez, no item 3, foram discutidas as práticas jurídicas adotadas acerca de pontos 

geradores de dúvidas ou divergências na disciplina legal da usucapião extrajudicial, a saber: 

qualificação da ata notarial para fins de usucapião extrajudicial; certidões negativas dos 

distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente e dos 

cessionários; cobrança da usucapião extrajudicial e isenção ou gratuidade de emolumentos; 

edificação ou benfeitorias do imóvel usucapido pendentes de regularização e/ou averbação; 

imóvel com área inferior à FMP; imóvel usucapiendo sem origem registral; impugnação à 

usucapião extrajudicial; justificativa de óbice à escrituração; notificações de titulares dos 

direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 

imóveis confinantes ou ocupantes, Poder Público e terceiros eventualmente interessados; e 

existência de ônus reais, gravames, restrições e/ou indisponibilidades averbados à margem da 

matrícula. 

Quanto a cada um desses assuntos, no subitem em que foi tratado, foi feita a 

identificação e classificação das práticas jurídicas adotadas pelos oficiais entrevistados na 

pesquisa, a análise destas à luz da legislação, doutrina e jurisprudência, e, quando cabível, a 

formulação de recomendações de conduta. Ademais, para a definição de qual a prática jurídica 

mais adequada nos cenários em que várias são possíveis, foi proposta a matriz de classificação 

de prática jurídica apresentada no apêndice E, que pode ser utilizada para a avaliação de 

quaisquer práticas jurídicas de serventias extrajudiciais. 
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Na sequência, nos subitens 4.1 e 4.2, como produtos a serem utilizados na prática pelos 

registradores, prepostos, advogados e notários, foram enumeradas as boas práticas identificadas 

e elaboradas ferramentas para viabilizar, de forma sistematizada, a aplicação daquelas, a saber:  

a) tabela de qualificação registral documentos necessários para a usucapião extrajudicial 

(apêndice A); 

b) tabela de acompanhamento do processamento da usucapião extrajudicial (apêndice B); 

c) tabelas de requisitos dos atos registrais praticadas na usucapião extrajudicial (apêndice 

C); 

d) matriz de análise e classificação de prática de gestão administrativa na qualificação 

registral e no processamento da usucapião extrajudicial (apêndice D); 

e) matriz de análise e classificação de prática jurídica na qualificação registral e no 

processamento da usucapião extrajudicial (apêndice E); 

f) matriz para cálculo de risco do oficial pela forma de cobrança ou concessão de isenção 

de emolumentos em usucapião extrajudicial (apêndices F e G); 

g) matriz para cálculo de risco do registrador pelo deferimento de usucapião extrajudicial 

(apêndice H); 

h) lista de documentos necessários para a usucapião (que é o mesmo apêndice A), a ser 

disponibilizada para as partes envolvidas; 

i) tabela de análise de viabilidade do processamento extrajudicial da usucapião, a ser 

disponibilizada para as partes envolvidas (apêndice I); 

j) tabelas de cálculo de custos de processamento judicial e extrajudicial da usucapião e de 

análise comparada da economicidade de cada tipo de procedimento, a ser 

disponibilizada para as partes envolvidas (apêndice J). 

Essas ferramentas, apesar de, neste trabalho, serem exibidas em textos, foram 

formuladas para uso em planilhas eletrônicas, que já fazem os cálculos matemáticos e 

apresentam os resultados, quando for o caso. Além do mais, as lógicas nelas contidas, por sua 

generalidade e capacidade de universalização para fases de outros serviços de registro, podem 

ser adotadas para o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de softwares de registro de imóveis 

e são aptas para: contribuir com a padronização de procedimentos; embasar o desenvolvimento 

ou o aperfeiçoamento dos softwares de gestão utilizados pelos cartórios, inclusive, com o uso 

de novas tecnologias como o blockchain ou a inteligência artificial para a realização de 

qualificação registral automática. 

Por fim, no subitem 3.4, com base em sugestões feitas pelos entrevistados e nos 

resultados obtidos na pesquisa, foram apresentadas propostas de aperfeiçoamento legislativo 
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sobre o tema a serem feitas no Código Civil, na Lei n.º 6.015/1973 e no Provimento n.º 

65/CNJ/2017. Na elaboração das proposições normativas, visou-se possibilitar a padronização 

das práticas jurídicas, a redução dos riscos do oficial, a valorização da segurança jurídica e a 

celeridade, economicidade e instrumentalidade do processamento da usucapião administrativa. 

Mais do que apresentar um modelo de qualificação registral e processamento da 

usucapião extrajudicial mapeado a partir das práticas adotadas por serventias dos Estados de 

Minas Gerais e São Paulo, esta dissertação, ao final, revelou o potencial de generalização de 

seus resultados, com a criação de uma metodologia de análise, classificação e escolha das 

práticas jurídicas e administrativas a serem adotadas para o exercício da delegação de qualquer 

tipo de serviço extrajudicial, para fins de redução do risco jurídico da atividade e garantia da 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 

Para o futuro, sugere-se a realização de pesquisas sobre: os parâmetros jurisprudenciais 

da usucapião judicial aplicáveis à usucapião extrajudicial; a (im)possibilidade de definição de 

standards para a análise de mérito sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da 

usucapião administrativa; a regulamentação do processamento eletrônico da usucapião 

extrajudicial, inclusive, com a realização virtual da audiência de conciliação e julgamento e do 

procedimento de justificação administrativa; e o risco jurídico envolvido na usucapião 

extrajudicial. 

Especificamente sobre esse último ponto, verificou-se que não há, no Brasil, estudos 

relevantes sobre risco jurídico, a despeito de todo o sistema de responsabilidade pela prestação 

de serviços delegados do Poder Público depender disso para a definição das práticas jurídicas 

e administrativas adotadas. É possível que, com o desenvolvimento da cultura de análise de 

risco, haja a redução das práticas ilegais, por estas ficarem mais evidentes, bem como o 

aperfeiçoamento dos serviços registrais imobiliários prestados. 

Ainda sobre risco, incumbe observar que o risco de perda reputacional não é tratado nos 

estudos de direito registral imobiliário. Contudo, a própria Lei n.º 8.935/1994, no artigo 30, V, 

e 31, II,  impõe ao oficial o dever de “proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto 

nas atividades profissionais como na vida privada” e, no artigo 31, II, veda a prática de “conduta 

atentatória às instituições notariais e de registro”. Ou seja, o risco de perda reputacional no 

direito registral imobiliário não só é considerado, como é considerável, por implicar, inclusive, 

a aplicação de penalidade que pode resultar na perda da delegação de serviços.  

Por fim, devido ao papel exercido para a realização desta pesquisa e para a atuação dos 

oficiais no cotidiano, destaca-se o papel da autorregulação exercido pela ANOREG-BR, 

especialmente, pela promoção anual do PQTA, que incentiva o aperfeiçoamento das práticas 



184 

 

 

de gestão administrativa adotadas pelos cartórios, e as funções orientativas e consultivas 

exercidas pela ARISP e pelo CORI-MG, que auxiliam na padronização das práticas jurídicas 

registrais adotadas. 
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APÊNDICE A - Tabela de qualificação registral dos documentos necessários para a usucapião extrajudicial 

 

1 Requerimento Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

1.1 
que atenda, no que couber, aos requisitos da petição 

inicial, quais sejam: 
   artigo 3º, caput, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

319 do CPC 

1.1.1 o juízo a que é dirigida;    artigo 319, I, do CPC 

1.1.2 

os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; 

   artigo 319, II, do CPC 

1.1.3 o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;    artigo 319, III, do CPC 

1.1.4 o pedido com as suas especificações;    artigo 319, IV, do CPC 

1.1.5 o valor da causa;    artigo 319, V, do CPC 

1.1.6 
as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; 
   artigo 319, VI, do CPC 

1.1.7 
a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 
   artigo 319, VII, do CPC 

1.2 

indique a modalidade de usucapião requerida e sua base 

legal ou constitucional; na petição, indicar o 

cumprimento dos requisitos legais do tipo de usucapião 

pleiteado e apontar, nos documentos apresentados, as 

respectivas provas; 

   artigo 3º, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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1.3 

indique a origem e as características da posse, a 

existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer 

acessão no imóvel usucapiendo, com a referência às 

respectivas datas de ocorrência;  

   artigo 3º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

1.4 

se for o caso, indique o nome e estado civil de todos os 

possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado 

ao do requerente para completar o período aquisitivo; 

   artigo 3º, III, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

1.5 

informe o número da matrícula ou transcrição da área 

onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a 

informação de que não se encontra matriculado ou 

transcrito; se o pedido da usucapião extrajudicial 

abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade 

diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de 

único requerimento e ata notarial, se contíguas as áreas 

   artigos 3º, IV, e 4º, § 11, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

1.6 

indique o valor atribuído ao imóvel usucapiendo; o valor 

do imóvel declarado pelo requerente será seu valor venal 

relativo ao último lançamento do imposto predial e 

territorial urbano ou do imposto territorial rural incidente 

ou, quando não estipulado, o valor de mercado 

aproximado 

   artigos 3º, V, e 4º, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

1.7 

Se for o caso do artigo 13, justificativa de óbice à correta 

escrituração das transações para evitar o uso da 

usucapião como meio de burla dos requisitos legais do 

sistema notarial e registral e da tributação dos impostos 

   artigo 13, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários  

1.8 

seja assinado por advogado ou por defensor público 

constituído pelo requerente (com anuência do cônjuge, se 

houver; dispensado o consentimento do cônjuge do 

requerente se casados sob o regime de separação 

absoluta de bens; pode ser pleiteado por mais de um 

requerente será admitido nos casos de exercício comum 

da posse 

   artigos 3º, 4º, § 4º e 8º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

2 Ata notarial Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal 

2.1 

lavrada pelo tabelião de notas do município em que 

estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte 

dele, que: 

   artigo 5º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.2 

contenha a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e 

residência do requerente e respectivo cônjuge ou 

companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado 

na matrícula objeto da usucapião; 

   artigo 4º, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3 ateste:    artigo 4º, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.1 

a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do 

registro em caso de bem individualizado ou a descrição 

da área em caso de não individualização, devendo ainda 

constar as características do imóvel, tais como a 

existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer 

acessão no imóvel usucapiendo; 

   artigo 4º, I, “a”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.2 
o tempo e as características da posse do requerente e de 

seus antecessores;  
   artigo 4º, I, “b”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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2.3.3 
a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo 

pela parte requerente; 
   artigo 4º, I, “c”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.4 
 a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal 

ou constitucional; 
   artigo 4º, I, “d”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.5 

o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva 

e a localização: se estão situados em uma ou em mais 

circunscrições; 

   artigo 4º, I, “e”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.6  o valor do imóvel;    artigo 4º, I, “f”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.7 

outras informações que o tabelião de notas considere 

necessárias à instrução do procedimento, tais como 

depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes; 

   artigo 4º, I, “g”, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.3.8 constatação de posse pelo tabelião;    artigo 4º, I, e 5º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 1: 

O requerimento poderá ser instruído com mais de uma 

ata notarial, por ata notarial complementar ou por 

escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por 

diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as 

quais descreverão os fatos conforme sucederem no 

tempo 

   artigo 4º, § 7º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 2: 

para garantir a segurança jurídica, recomenda-se que o 

tabelião de notas tome o cuidado de comparecer 

pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar 

diligências necessárias à lavratura da ata notarial; bem 

como conste, na ata, notarial imagens, documentos, sons 

gravados em arquivos eletrônicos, além do depoimento 

de testemunhas, não podendo esta basear-se apenas em 

declarações do requerente 

   artigo 5º, §§ 1º e 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

      



199 

 

3 
Lote Urbano Com Matrícula / Transcrição 

Individualizada 
Sim Não 

Não 

aplica 
Fundamentação legal 

3.1 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; no caso de unidade autônoma, se o prédio 

possuir instituição de condomínio / convenção de 

condomínio registrada, apresentar também certidão de 

inteiro teor desta; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

3.2 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

3.3 

Certidão comprobatória de modificação do nome da Rua 

ou Bairro, mencionado a Lei que autorizou a 

modificação, emitida pela Prefeitura, quando for o caso; 

   artigo 794 do novo CNEMG; item 60 do Capítulo XX 

das NSCGJSP 

3.4 

Certidão de inscrição e cadastro imobiliário expedida 

pelo Município em que está localizado o imóvel 

usucapido, se não constar em outra Certidão já 

mencionada; 

   artigo 788 do novo CNEMG; item 57, I, “c”, do Capítulo 

XX das NSCGJSP 

      

4 
Lote Urbano sem Matrícula Individualizada 

(Loteamento Irregular) 
Sim Não 

Não 

aplica 
Fundamentação legal 

4.1 

Se imóvel possuir matrícula / transcrição de origem: 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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4.2 

Em se tratando de imóvel cuja localidade era de 

competência de outra serventia, certidão negativa do 

imóvel emitida pelo cartório de origem 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.3 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura; 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

4.4 

Certidão comprobatória de modificação do nome da Rua 

ou Bairro, mencionado a Lei que autorizou a 

modificação, emitida pela Prefeitura, quando for o caso; 

   artigo 794 do novo CNEMG; item 60 do Capítulo XX 

das NSCGJSP 

4.5 

Certidão de valor venal, inscrição e cadastro imobiliário 

expedida pelo Município em que está localizado o 

imóvel usucapido (se não constar em outra Certidão já 

mencionada); 

   artigo 788 do novo CNEMG; item 57, I, “c”, do Capítulo 

XX das NSCGJSP 

4.6 Planta do imóvel que:    artigo 4º, II e § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

 

quanto ao imóvel usucapiendo, contenha indicação de 

sua Matrícula / Transcrição e respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis de origem, denominação (lote e 

quadra), localização (logradouro, número, se houver e 

bairro), descrição perimetral (distâncias, ângulos / 

azimutes, confrontantes); área (m²), Distrito, se houver, 

Município e Unidade da Federação;  

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 
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quanto a cada confrontante, contenha sua identificação 

(lote e quadra, logradouro de frente e número, se 

houver), com nome e CPF do proprietário / posseiro; se o 

confrontante é proprietário, posseiro, etc.; número da 

Matrícula / Transcrição do imóvel confrontante, com a 

indicação do Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

se houver; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

4.6.1 seja assinada por profissional legalmente habilitado     artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.6.2 

seja assinada pelos titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a 

qualquer título (a anuência pode ser dada à parte) 

   artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.6.3 
reconhecimento de firmas, por semelhança ou 

autenticidade 
   artigo 4º, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.7 Memorial descritivo do imóvel que:    artigo 4º, II e § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.7.1 

quanto ao imóvel usucapiendo, contenha indicação de 

sua Matrícula / Transcrição e respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis de origem, denominação (lote e 

quadra), localização (logradouro, número, se houver e 

bairro), descrição perimetral (distâncias, ângulos / 

azimutes, confrontantes); área (m²), Distrito, se houver, 

Município e Unidade da Federação;  

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

4.7.2 

quanto a cada confrontante, contenha sua identificação 

(lote e quadra, logradouro de frente e número, se 

houver), com nome e CPF do proprietário / posseiro; se o 

confrontante é proprietário, posseiro, etc.; número da 

Matrícula / Transcrição do imóvel confrontante, com a 

indicação do Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

se houver; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

4.7.3 seja assinado por profissional legalmente habilitado     artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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4.7.4 

seja assinado pelos titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a 

qualquer título 

   artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.7.5 
reconhecimento de firmas, por semelhança ou 

autenticidade 
   artigo 4º, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.8 

Prova da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART 

ou do Registro de Responsabilidade Técnica –  RTT no 

respectivo conselho de fiscalização profissional, 

devidamente quitada e com todos os campos preenchidos 

   
 

artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
 

Obs. 1 

É dispensada a descrição com coordenadas 

georreferenciadas apenas no caso de imóvel constante de 

loteamento aprovado e registrado, desde que na 

Serventia existam a planta e o memorial, com os quais 

coincida a descrição apresentada pelo requerente; 

   artigo 891, §§ 7º e 8º, do novo CNEMG; artigos 1º e 3º 

da Portaria Conjunta n.º 01/AGU-SPU/2017 

Obs. 2 

Contudo, tendo em vista que a União está impugnando 

os Procedimentos de Usucapião de imóvel urbano, cuja 

descrição não esteja georreferenciada (pois não é 

possível verificar se há sobreposição com imóvel 

federal), recomenda-se seja feita a retificação dos 

serviços técnicos (Planta e Memorial Descritivo) de 

inserção de coordenadas georreferenciadas para a 

indicação da descrição perimetral do Lote de Terreno; 

nesse caso, utilizar o SIRGAS 2000; 

   artigo 2º, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.º 

01/AGU-SPU/2017 
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Obs. 3 

Se houver construção sobre o imóvel, esta deve ser 

indicada na Planta e, conjuntamente, apresentar o 

respectivo Levantamento Arquitetônico, feito por 

profissional habilitado, com ART/CREA ou RRT/CAU, 

assinado por este e pelo adquirente, com firmas 

reconhecidas, a fim de que haja indicação da construção 

pendente de regularização na matrícula  

   artigo 20, § 3º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 4 

Se deseja averbar juntamente a construção, apresentar 

via original de Certidão de Baixa e Habite-se relativa ao 

empreendimento emitida pela Prefeitura Municipal de 

Montes Claros; em substituição ao item anterior, se for o 

caso, via original de certidão emitida pela Prefeitura 

Municipal que ateste se tratar de construção residencial 

urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há 

mais de 5 (cinco) anos em área ocupada 

predominantemente por população de baixa renda, com 

indicação da área total construída; e Certidão Negativa 

de Débitos Previdenciários - CND referentes à obra, ou 

declaração de que se trata de construção residencial 

unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, 

executada sem mão-de-obra assalariada, com área de até 

70,00 m²; 

   Artigo 247-A da Lei n.º 6.015/1973; artigo 47, II, da Lei 

n.º 8.212/1991 

Obs. 5 

Em se tratando de imóvel usucapiendo que atinge partes 

de duas ou mais matrículas, a planta e o memorial 

descritivo deverão especializar, individualmente, a parte 

de cada matrícula atingida. 

   artigo 20, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 6 
Se o imóvel for cortado por área pública, o memorial e 

planta devem descrever cada área separadamente. 
   artigo 176, § 1º, I, da Lei n.º 6.015/1973 
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Obs. 7 
Por economia procedimental, o memorial descritivo 

poderá constar no próprio projeto. 
    

      

5 

Unidade Autônoma (Apartamento, Loja, Vaga De 

Garagem) De Condomínio Regularizado (Com 

Matrícula Individualizada) 

Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

5.1 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; no caso de unidade autônoma, se o prédio 

possuir instituição de condomínio / convenção de 

condomínio registrada, apresentar também certidão de 

inteiro teor desta; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

5.2 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura; 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

5.3 

Certidão comprobatória de modificação do nome da Rua 

ou Bairro, mencionado a Lei que autorizou a 

modificação, emitida pela Prefeitura, quando for o caso; 

   artigo 794 do novo CNEMG; item 60 do Capítulo XX 

das NSCGJSP 

5.4 

Certidão de valor venal, inscrição e cadastro imobiliário 

expedida pelo Município em que está localizado o 

imóvel usucapido (se não constar em outra Certidão já 

mencionada); 

   artigo 788 do novo CNEMG; item 57, I, “c”, do Capítulo 

XX das NSCGJSP 
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Obs. 

5.1 

É dispensada a apresentação de planta e memorial 

descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade 

autônoma de condomínio edilício ou loteamento 

regularmente instituído, bastando que o requerimento 

faça menção à descrição constante da respectiva 

matrícula. 

   artigo 4º, § 5º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

6 

Unidade Autônoma (Apartamento, Loja, Vaga De 

Garagem) De Condomínio Irregular (Sem Matrícula 

Individualizada) 

Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

6.1 

Se imóvel possuir matrícula / transcrição de origem: 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.2 

Em se tratando de imóvel cuja localidade era de 

competência de outra serventia, certidão negativa do 

imóvel emitida pelo cartório de origem 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.3 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura; 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

6.4 

Certidão comprobatória de modificação do nome da Rua 

ou Bairro, mencionado a Lei que autorizou a 

modificação, emitida pela Prefeitura, quando for o caso; 

   artigo 794 do novo CNEMG; item 60 do Capítulo XX 

das NSCGJSP 
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6.5 

Certidão de valor venal, inscrição e cadastro imobiliário 

expedida pelo Município em que está localizado o 

imóvel usucapido (se não constar em outra Certidão já 

mencionada); 

   artigo 788 do novo CNEMG; item 57, I, “c”, do Capítulo 

XX das NSCGJSP 

6.6 Planta do imóvel que:    artigo 4º, II e § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.6.1 

quanto ao imóvel usucapiendo, contenha indicação de 

sua Matrícula / Transcrição e respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis de origem, denominação (lote e 

quadra), localização (logradouro, número, se houver e 

bairro), descrição perimetral (distâncias, ângulos / 

azimutes, confrontantes); área (m²), Distrito, se houver, 

Município e Unidade da Federação;  

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

6.6.2 

quanto a cada confrontante, contenha sua identificação 

(lote e quadra, logradouro de frente e número, se 

houver), com nome e CPF do proprietário / posseiro; se o 

confrontante é proprietário, posseiro, etc.; número da 

Matrícula / Transcrição do imóvel confrontante, com a 

indicação do Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

se houver; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

6.6.3 seja assinada por profissional legalmente habilitado     artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.6.4 

seja assinada pelos titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a 

qualquer título (a anuência pode ser dada à parte) 

   artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.6.5 
reconhecimento de firmas, por semelhança ou 

autenticidade 
   artigo 4º, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.7 Memorial descritivo do imóvel que:    artigo 4º, II e § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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6.7.1 

quanto ao imóvel usucapiendo, contenha indicação de 

sua Matrícula / Transcrição e respectivo Cartório de 

Registro de Imóveis de origem, denominação (lote e 

quadra), localização (logradouro, número, se houver e 

bairro), descrição perimetral (distâncias, ângulos / 

azimutes, confrontantes); área (m²), Distrito, se houver, 

Município e Unidade da Federação;  

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

6.7.2 

quanto a cada confrontante, contenha sua identificação 

(lote e quadra, logradouro de frente e número, se 

houver), com nome e CPF do proprietário / posseiro; se o 

confrontante é proprietário, posseiro, etc.; número da 

Matrícula / Transcrição do imóvel confrontante, com a 

indicação do Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

se houver; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

6.7.3 seja assinado por profissional legalmente habilitado     artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.7.4 

seja assinado pelos titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a 

qualquer título 

   artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.7.5 
reconhecimento de firmas, por semelhança ou 

autenticidade 
   artigo 4º, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

6.8 

Prova da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART 

ou do Registro de Responsabilidade Técnica –  RTT no 

respectivo conselho de fiscalização profissional, 

devidamente quitada e com todos os campos preenchidos 

   
 

artigo 4º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
 

Obs. 1 

É dispensada a descrição com coordenadas 

georreferenciadas apenas no caso de imóvel constante de 

loteamento aprovado e registrado, desde que na 

Serventia existam a planta e o memorial, com os quais 

coincida a descrição apresentada pelo requerente; 

   artigo 891, §§ 7º e 8º, do novo CNEMG; artigos 1º e 3º 

da Portaria Conjunta n.º 01/AGU-SPU/2017 
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Obs. 2 

Contudo, tendo em vista que a União está impugnando 

os Procedimentos de Usucapião de imóvel urbano, cuja 

descrição não esteja georreferenciada (pois não é 

possível verificar se há sobreposição com imóvel 

federal), recomenda-se seja feita a retificação dos 

serviços técnicos (Planta e Memorial Descritivo) de 

inserção de coordenadas georreferenciadas para a 

indicação da descrição perimetral do Lote de Terreno; 

nesse caso, utilizar SIRGAS 2000; 

   artigo 2º, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.º 

01/AGU-SPU/2017 

Obs. 3 

Em se tratando de imóvel usucapiendo que atinge partes 

de duas ou mais matrículas, a planta e o memorial 

descritivo deverão especializar, individualmente, a parte 

de cada matrícula atingida. 

   artigo 20, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2020 

Obs. 4 
Se o imóvel for cortado por área pública, o memorial e 

planta devem descrever cada área separadamente; 
   artigo 176, § 1º, I, da Lei n.º 6.015/1973 

Obs. 5 
Por economia procedimental, o memorial descritivo 

poderá constar no próprio projeto. 
    

      

7 Certidões dos imóveis confrontantes Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

7.1 

Imóveis confrontantes com Matrícula ou Transcrição: 

Certidão de inteiro teor; em caso de Transcrição: 

apresentar certidões de ônus, ações e negativa de 

alienações posteriores; item aplicável apenas para os 

imóveis confrontantes que possuem registro; 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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7.2 

Imóveis confrontantes sem Matrícula ou Transcrição: 

Certidões negativas de busca emitidas pelo cartório 

competente e cartórios de origem, se for o caso. 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

8 Imóvel rural com matrícula individualizada Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

8.1 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; no caso de unidade autônoma, se o prédio 

possuir instituição de condomínio / convenção de 

condomínio registrada, apresentar também certidão de 

inteiro teor desta; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

8.2 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura; 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

8.3 
Se imóvel com área superior a 100,00 ha, sem averbação 

de georreferenciamento à margem da matrícula: 
    

8.3.1 

Planta do imóvel gerada automaticamente pelo 

SIGEF, com indicação de sua Matrícula/Transcrição e 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

denominação, localização, área, Município e Unidade da 

Federação; 

   artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002 
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8.3.2 

Memorial descritivo do imóvel gerado automaticamente 

pelo SIGEF, com indicação de sua Matrícula/Transcrição 

e respectivo Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

denominação, localização, área, Município e Unidade da 

Federação, que contenha a indicação atualizada de todos 

os confrontantes conforme o seguinte: (i) se 

proprietário, limite natural, se houver, Matrícula / 

Transcrição, Denominação do imóvel rural (ex., Fazenda 

Canoa); se posseiro: limite natural, se houver, Matrícula 

/ Transcrição, se houver, Posse, Denominação do imóvel 

rural (ex., Fazenda Canoa), nome completo do 

confrontante e CPF 

   artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002 

8.3.3 

ART ou RRT referente aos serviços técnicos, com prova 

de quitação, que contenha a correta identificação dos 

serviços e todos os campos preenchidos;  

   
artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002; artigos 1º e 3º da Lei n.º 

5.194/1966, e artigo 1º da Lei n.º 6.496/1977 

Obs. 

8.1 

Em se tratando de imóvel usucapiendo que atinge partes 

de duas ou mais matrículas, a planta e o memorial 

descritivo deverão especializar, individualmente, a parte 

de cada matrícula atingida. 

   artigo 20, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 

8.2 

Se o imóvel for cortado por área pública, o memorial e 

planta devem descrever cada área separadamente. 
   artigo 176, § 1º, I, da Lei n.º 6.015/1973 

Obs. 

8.3 

Por economia procedimental, o memorial descritivo 

poderá constar no próprio projeto; 
    

Obs. 

8.4 

Apresentar arquivo eletrônico, salvos em CD/DVD, 

contendo a descrição do imóvel, com respectiva Planta 

(formato PDF) e Memorial Descritivo (formato Word) 
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9 Imóvel rural sem matrícula individualizada Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

9.1 

Certidões de inteiro teor, ônus e ações; em caso de 

Transcrição: apresentar certidão negativa de alienações 

posteriores; no caso de unidade autônoma, se o prédio 

possuir instituição de condomínio / convenção de 

condomínio registrada, apresentar também certidão de 

inteiro teor desta; 

   artigo 3º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

9.2 
Certidão de valor venal do imóvel, emitida pela 

Prefeitura; 
   artigo 4, § 8º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; artigo 

135 do novo CNEMG 

9.3 

Se imóvel com área superior a 100 ha ou, se menor, se o 

adquirente optar por certificar o imóvel perante o 

INCRA: 

   artigo 10, V, do Decreto n.º 4.449/2002 

9.3.1 

Planta do imóvel gerada automaticamente pelo 

SIGEF, com indicação de sua Matrícula/Transcrição e 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

denominação, localização, área, Município e Unidade da 

Federação;  

   artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002 

9.3.2 

Memorial descritivo do imóvel gerado automaticamente 

pelo SIGEF, com indicação de sua Matrícula/Transcrição 

e respectivo Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

denominação, localização, área, Município e Unidade da 

Federação, que contenha a indicação atualizada de todos 

os confrontantes conforme o seguinte: (i) se 

proprietário, limite natural, se houver, Matrícula / 

Transcrição, Denominação do imóvel rural (ex., Fazenda 

Canoa); se posseiro: limite natural, se houver, Matrícula 

/ Transcrição, se houver, Posse, Denominação do imóvel 

rural (ex., Fazenda Canoa), nome completo do 

confrontante e CPF; ou, 

   artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002 
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9.3.3 

ART ou RRT referente aos serviços técnicos, com prova 

de quitação, que contenha a correta identificação dos 

serviços e todos os campos preenchidos, conforme artigo 

18, da Lei n.º 6.766/79, artigos 1º e 3º da Lei n.º 

5.194/66, e artigo 1º da Lei n.º 6.496/77; 

   
artigo 176, §§ 3º a 5º, da Lei n.º 6.015/1973; artigo 9º do 

Decreto n.º 4.449/2002; artigos 1º e 3º da Lei n.º 

5.194/1966, e artigo 1º da Lei n.º 6.496/1977 

9.4 
Se imóvel com área inferior a 100 ha e se o adquirente 

optar por não certificar o imóvel perante o INCRA: 
    

9.4.1 

Planta/Croqui do imóvel, assinado(a) pelo responsável 

técnico, proprietário(s) e titular(es) de direitos reais sobre 

o(s) imóvel(is) confrontante(s), com firmas 

reconhecidas, que contenha indicação de:  Matrícula / 

Transcrição e respectivo Cartório de Registro de Imóveis 

de origem, denominação, localização, área, Município e 

Unidade da Federação; quanto a cada confrontante, nome 

e CPF; se o confrontante é proprietário, posseiro, etc.; 

Número da Matrícula / Transcrição do imóvel 

confrontante, com a indicação do Cartório de Registro de 

Imóveis de origem, se houver; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 
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9.4.2 

Memorial Descritivo do imóvel, feito por responsável 

técnico em conformidade com a Planta / Croqui, 

assinado pelo responsável técnico e proprietário(s) em 

todas as páginas, com firmas reconhecidas ao final, que 

contenha: indicação de sua Matrícula / Transcrição e 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis de origem, 

denominação, localização, área, Município e Unidade da 

Federação; descrição perimetral completa do imóvel, 

com lado, medidas, ângulos e confrontantes (sempre que 

possível, indicar como confrontantes os próprios prédios 

e não os seus proprietários); se descrição perimetral for 

georreferenciada, indicação dos vértices, coordenadas 

UTM ou latitude / longitude, distâncias, azimutes, 

altitudes (se houver), datum de referência dos serviços; 

   artigo 788, I a V, do novo CNEMG; item 57, I a V, do 

Capítulo XX das NSCGJSP 

9.4.3 

ART ou RRT referente aos serviços técnicos, com prova 

de quitação, que contenha a correta identificação dos 

serviços e todos os campos preenchidos, conforme artigo 

18, da Lei n.º 6.766/79, artigos 1º e 3º da Lei n.º 

5.194/66, e artigo 1º da Lei n.º 6.496/77; 

   artigo 9º do Decreto n.º 4.449/2002; artigos 1º e 3º da Lei 

n.º 5.194/1966, e artigo 1º da Lei n.º 6.496/1977 

Obs. 

9.1 

Em se tratando de imóvel usucapiendo que atinge partes 

de duas ou mais matrículas, a planta e o memorial 

descritivo deverão especializar, individualmente, a parte 

de cada matrícula atingida. 

   artigo 20, § 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 

9.2 

Se o imóvel for cortado por área pública, o memorial e 

planta devem descrever cada área separadamente. 
   artigo 176, § 1º, I, da Lei n.º 6.015/1973 

Obs. 

9.3 

Por economia procedimental, o memorial descritivo 

poderá constar no próprio projeto; 
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Obs. 

9.4 

Apresentar arquivo eletrônico, salvos em CD/DVD, 

contendo a descrição do imóvel, com respectiva Planta 

(formato PDF) e Memorial Descritivo (formato Word) 

    

      

10 Documentos de qualquer imóvel rural Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

10.1 

Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro 

Ambiental Rural – CAR, de que trata o art. 29 da Lei n.º 

12.651, de 25 de maio de 2012, emitido por órgão 

ambiental competente, esteja ou não a reserva legal 

averbada na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa 

referência, na matrícula, ao número de registro e à data 

de cadastro constantes daquele documento 

   artigo 19, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

10.2 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR mais 

recente, em nome do proprietário, posseiro da cadeia 

possessória ou usucapiente, emitido pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, 

devidamente quitado; 

   artigo 19, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

10.3 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural, 

emitida eletronicamente pelo site da Receita Federal do 

Brasil, no prazo de validade. 

   artigo 21 da Lei n.º 9.393/96, e artigo 9º, § 5º, do Decreto 

n.º 4.449/2002 

      

11 Certidões de distribuição de ações Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 
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11.1 

Certidões negativas dos distribuidores da Justiça 

Estadual (Comum e Juizados Especiais de 1ª e 2ª 

instâncias) e da Justiça Federal (Comum e Juizados 

Especiais de 1ª e 2ª Instâncias; do local da situação do 

imóvel usucapiendo expedidas nos últimos 30 (trinta) 

dias, demonstrando a inexistência de ações que 

caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das 

seguintes pessoas: 

   artigo 4º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

11.1.1 
Requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se 

houver: 
   artigo 4º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

11.1.2 
Proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge 

ou companheiro, se houver; 
   artigo 4º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

11.1.3 

Todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou 

companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, 

que é somada à do requerente para completar o período 

aquisitivo da usucapião. 

   artigo 4º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

11.2 

Caso alguma certidão seja positiva, apresentar certidões 

de “objeto e pé” esclarecedoras dos fatos das ações 

existentes, que contenha a identificação clara do objeto 

da ação e, se referente a imóvel, a descrição completa 

deste. 

   artigo 4º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

12 Documentos dos requerentes e do advogado Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

12.1 Se Requerente for Pessoa física:     

12.1.1 

cópias autenticadas legíveis de documento oficial de 

identidade e CPF, inclusive do cônjuge, se casado, ou de 

convivente em união estável); 

   artigos 796 c/c 823 do novo CNEMG 
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12.1.2 

via original ou cópia autenticada legível da Certidão de 

Nascimento ou Casamento, expedida até 90 (noventa) 

dias 

   artigos 796 c/c 823 do novo CNEMG 

12.1.3 

se pessoa casada sob regime de bens for diverso do legal, 

ou seja: antes da Lei n.º 6.515/77, comunhão parcial de 

bens e separação total de bens; e após a Lei n.º 6.515/77, 

comunhão universal de bens, participação final nos 

aquestos, separação de bens: Certidão de Registro do 

Pacto Antenupcial no Livro 3 - Registro Auxiliar da 

Serventia de Registro de Imóveis do primeiro domicílio 

dos cônjuges; 

   artigos 796, 797 c/c 823 do novo CNEMG 

12.1.4 

original ou cópia autenticada de Certidão de Casamento 

atualizada, com no máximo 90 dias de emissão, 

conforme artigos 5º, VII, 57, II, e 769, todos do 

Provimento n.º 260/CGJMG/2013; 

   artigos 796 c/c 823 do novo CNEMG 

12.1.5 

Se as partes forem conviventes em união estável, 

formalizada por Escritura Pública com Pacto 

Antenupcial com pacto patrimonial, apresentar, Certidão 

de Registro da União Estável com Pacto Patrimonial no 

Livro 3 - Registro Auxiliar da Serventia de Registro de 

Imóveis do primeiro domicílio dos cônjuges;  

   artigo 828, parágrafo único, do novo CNEMG 

12.1.11 

Declaração do requerente, do seu cônjuge ou 

companheiro que outorgue ao defensor público a 

capacidade postulatória da usucapião; 

   artigo 4º, VII, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

12.2 Se Requerente for Pessoa jurídica:     
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12.2.1 

via original ou cópia autenticada dos atos constitutivos, 

atas de assembleia, contrato social ou da última alteração 

contratual consolidada arquivada na Junta Comercial ou 

no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

competente 

   artigo 801 do novo CNEMG 

12.2.2 

Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão do 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas emitida 

em até 30 dias 

   artigo 801 do novo CNEMG 

12.3 Quanto ao Advogado ou Defensor Público:     

12.3.1 

Instrumento de mandato, público ou particular, com 

poderes especiais e com firma reconhecida, por 

semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado 

pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro; 

   

artigo 4º, VI, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM PODERES 

ESPECÍFICOS. PROCURAÇÃO SEM FIRMA 

RECONHECIDA. 1106189-49.2018.8.26.0100  

Classe: Dúvida 

Assunto: REGISTROS PÚBLICOS 

Magistrado: Tania Mara Ahualli 

Comarca: SÃO PAULO 

Foro: Foro Central Cível 

Vara: 1ª Vara de Registros Públicos 

Data de Disponibilização: 11/12/2018 

12.3.2 
Cópia autenticada legível da Carteira de Registro 

Profissional na Ordem dos Advogados (OAB). 
   artigo 2º, caput, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

      

13 Documentos comprobatórios de posse Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

13.1 

Justo título ou quaisquer outros documentos que 

demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia 

possessória e o tempo de posse; 

   artigo 4º, III, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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13.2 

Quaisquer outros documentos probatórios que o 

Advogado entender indispensáveis ao bom desempenho 

do pedido de reconhecimento da usucapião extrajudicial. 

   artigo 4º, III, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

Obs. 

13.1 

O justo título é o comprovante de uma relação negocial; 

a depender da modalidade escolhida, serão aceitos 

contratos de promessa de compra e venda, com firmas 

reconhecidas na época da celebração do contrato, bem 

como documentos de pagamentos de impostos e de taxas 

que incidam sobre o imóvel objeto da usucapião, tais 

como: IPTU, ITR, CCIR, contas de luz, água, dentre 

outros, devidamente quitados, cuja finalidade é 

demonstrar a origem, a continuidade, a natureza, o tempo 

da posse e, principalmente, a boa-fé; 

    

Obs. 

13.2 

O justo título é obrigatório nas espécies de Usucapião 

Ordinária (art. 1.242, CC) e Usucapião Ordinária 

Habitacional e Pro Labore (art. 1.242, parágrafo único, 

CC); nas demais espécies, se houver justo título, não 

deixar de apresentá-lo, pois em muito contribuirá para a 

comprovação da origem, continuidade, natureza, e tempo 

da posse; 

    

Obs. 

13.3 

Para comprovar a posse, devem ser apresentada prova 

documental ou testemunhal que evidencie o período de 

posse e relativa a, pelo menos, os períodos inicial, do 

meio e final do prazo de posse;  

    

Obs. 

13.4 

Mesmo havendo justo título, outros documentos 

comprobatórios deverão ser apresentados; 
    

      

14 Requisitos da obtenção de anuências Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 
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14.1 

A anuência poderá vir expressa na planta, memorial 

descritivo ou por meio de documento autônomo (carta 

anuência); 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.2 

Na anuência dos confrontantes dada na Planta, constar a 

qualificação dos proprietários/posseiros (nome completo 

e CPF, no mínimo), bem como o número de matrícula e 

serventia de origem dos imóveis confrontantes; 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.3 

No caso de Carta de anuência de confrontantes, esta deve 

ser inequívoca, ou seja, constar em seu teor o “objeto da 

anuência”, o que se caracteriza como a exata descrição 

dos dados técnicos (vértices, azimutes e distâncias) das 

perimetrais que servem de limites entre os imóveis 

usucapiendo e o da pessoa que está anuindo, bem como a 

imagem da planta do imóvel usucapiendo, destacando a 

parte confrontante com o imóvel do anuente; deverá ser 

assinada pelos confrontantes, com firmas reconhecidas 

e substituirá a anuência dos confrontantes na planta e 

no memorial descritivo;  

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.4 

Se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma 

integrante de condomínio edilício regularmente 

constituído e com construção averbada, bastará a 

anuência do síndico do condomínio; 

   artigo 6º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.5 

Se a unidade usucapienda localizar-se em condomínio 

edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo 

registro do ato de incorporação ou sem a devida 

averbação de construção, será exigida a anuência de 

todos os titulares de direito constantes da Matrícula;  

   artigo 7º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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14.6 

Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição 

precisa e houver perfeita identidade entre a descrição 

tabular e a área objeto do requerimento da usucapião 

extrajudicial, fica dispensada a intimação dos 

confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição 

originária ser realizado na matrícula existente;  

   artigo 10, § 10, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.7 

Na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros 

direitos registrados na matrícula do imóvel usucapiendo 

e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, a 

anuência será dada os herdeiros legais, desde que 

apresentem escritura pública declaratória de únicos 

herdeiros com nomeação do inventariante; 

   artigo 12 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.8 

No caso de existência de ônus real ou de gravame na 

matrícula do imóvel usucapiendo, a anuência será dada 

pelo titular desse direito; 

   artigo 14 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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14.9 

Considera-se outorgado o consentimento, dispensada a 

notificação, quando for apresentado pelo requerente justo 

título ou instrumento que demonstre a existência de 

relação jurídica com o titular registral, acompanhado de 

prova da quitação das obrigações (feita por meio de 

declaração escrita ou da apresentação da quitação da 

última parcela do preço avençado ou de recibo assinado 

pelo proprietário com firma reconhecida) e de certidão 

do distribuidor cível expedida até trinta dias antes do 

requerimento que demonstre a inexistência de ação 

judicial contra o requerente ou contra seus cessionários 

envolvendo o imóvel usucapiendo; são exemplos de 

títulos ou instrumentos: I – compromisso ou recibo de 

compra e venda; II – cessão de direitos e promessa de 

cessão; III – pré-contrato; IV – proposta de compra; V – 

reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a 

manifestação de vontade das partes, contendo a 

indicação da fração ideal, do lote ou unidade, o preço, o 

modo de pagamento e a promessa de contratar; VI – 

procuração pública com poderes de alienação para si ou 

para outrem, especificando o imóvel; VII – escritura de 

cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel; 

VIII – documentos judiciais de partilha, arrematação ou 

adjudicação; 

   artigo 13, caput e §§, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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14.10 

Se houver confrontante posseiro e se não constar na 

Carta de Anuência ou na Planta, Declaração firmada 

pelos confrontantes posseiros, com sua qualificação 

completa (nome completo, nacionalidade, estado civil, 

documento oficial de identidade, CPF, endereço de 

domicílio), indicando sua qualidade de posseiro com 

menção expressa ao seu imóvel, com firma reconhecida 

(não pode haver rasuras ou espaços em branco; se for 

utilizado formulário, inutilizar espaços em branco 

opcionais com um traço). 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

14.11 

Se houver confrontante posseiro, apresentar via 

original ou cópia autenticada legível de 

qualquer documento que comprove a titularidade da 

posse, como, por exemplo, contrato de promessa de 

compra e venda, escritura pública de cessão de direitos 

hereditários, conta de água, conta de luz, inscrição em 

sindicatos rurais, inscrição imobiliária e cadastro de 

imóveis urbanos, etc; 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
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14.12 

se o confrontante posseiro não possuir qualquer 

documentação comprobatória de posse já constituída, 

Ata Notarial lavrada perante o Tabelião de Nota do local 

do imóvel, na qual se atestem as evidências de posse da 

área, conforme artigo 234 do Provimento n.º 

260/CGJMG/2013 e artigo 384 do Código de Processo 

Civil; se o confrontante posseiro já tiver ingressado 

com Ação Judicial, apresentar via original ou cópia 

autenticada legível de Certidão de Objeto e Pé referente 

ao Processo em andamento, que contenha a indicação do 

tipo de ação, das partes e da descrição perimetral 

completa do imóvel, com indicação da Matrícula de 

origem, se for o caso, conforme artigo 926 c/c 808 e 809 

do Provimento n.º 260/CGJMG/2013. 

   artigo 10 do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

 

 

15 Orientações sobre o procedimento da usucapião extrajudicial 

 

Obs. 15.1 O requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será autuado pelo oficial do registro de imóveis 

competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido, conforme artigo 9º do Provimento n.º 

65/CNJ/2017; 

Obs. 15.2 Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado ou do defensor público, por e-mail, e 

sua desídia poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no art. 205 da Lei n.º 6.015/73, bem como o cancelamento da prenotação, 

conforme artigo 9º, §§ 1º e 2º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 
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Obs. 15.3 Se a planta do imóvel não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência 

expressa, eles serão notificados pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos 

para que manifestem consentimento no prazo de 15 (quinze) dias, considerando-se sua inércia como concordância, conforme artigo 10 do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017; e, se infrutíferas as notificações mencionadas neste provimento, estando o notificando em lugar incerto, não sabido 

ou inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a notificação por edital publicado, por duas vezes, em jornal 

local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias cada um, interpretando o silêncio do notificando como concordância, conforme artigo 11 do 

Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.4 Para fins de notificação de confrontante será observado, no que couber, o disposto no artigo 213, §§ 2º e seguintes da Lei n.º 

6.015/73 e nos arts. 797, 798, 802 e 805 do Provimento n.º 260/CGJMG/2013, conforme artigo 10, § 6º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.5 Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial de registro de imóveis dará ciência à 

União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo 

correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias; a inércia dos órgãos públicos diante da 

notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento nem o eventual reconhecimento extrajudicial da 

usucapião; será admitida a manifestação do Poder Público em qualquer fase do procedimento; e apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição 

dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da 

usucapião; conforme artigo 15, §§ 1º a 3º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.6 Após a notificação dos órgãos públicos, o oficial de registro de imóveis expedirá edital, que será publicado pelo requerente e às 

suas expensas, na(s) circunscrição(ões) de localização do imóvel, para ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão manifestar-se 

nos quinze dias subsequentes ao da publicação; os terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de quinze dias após o 

decurso do prazo do edital publicado; conforme artigo 16 do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 
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Obs. 15.7 Para a elucidação de quaisquer dúvidas, imprecisões ou incertezas, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de 

registro de imóveis ou por escrevente habilitado, conforme artigo 17 do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.8 No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso IV do caput do art. 216-A da Lei n.º 6.015/73, a posse e 

os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante o oficial de registro do imóvel, 

que obedecerá, no que couber, ao disposto no § 5º do art. 381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383, todos do Código de Processo Civil, conforme 

artigo 17, § 1º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.9 Se, ao final das diligências, ainda persistirem dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como a ausência ou insuficiência de 

documentos, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota de devolução fundamentada, o que não impedirá o ajuizamento de 

ação de usucapião no foro competente, conforme artigo 17, §§ 2º e 3º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.10 Com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos 

direitos reais determinada pela prioridade, salvo suscitação de dúvida, conforme artigo 17, § 4º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.11 A rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 (quinze) dias, perante o oficial de registro de 

imóveis, que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição no mesmo prazo ou suscitará dúvida registral nos moldes dos artigo 198 

e seguintes da Lei n.º 6.015/73, conforme artigo 17, § 5º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.12 Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião apresentada por qualquer dos titulares de direitos 

reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público 

ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas, conforme 

artigo 18 do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.13 Sendo infrutífera a conciliação ou a mediação mencionada no caput deste artigo, persistindo a impugnação, o oficial de registro de 

imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o processamento da usucapião, e o oficial de registro de imóveis entregará os autos do pedido 

da usucapião ao requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, mediante recibo, conforme artigo 18, §§ 1º e 2º, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017; 
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Obs. 15.14 A parte requerente poderá emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-la ao juízo competente da 

comarca de localização do imóvel usucapiendo, conforme artigo 18, § 3º, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.15 O reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem 

gravames judiciais regularmente inscritos, conforme artigo 21 do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.16 A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a 

ordem e os entes públicos ou credores podem anuir expressamente à extinção dos gravames no procedimento da usucapião; conforme artigo 21, 

§§ 1º e 2º do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.17 Estando em ordem a documentação e não havendo impugnação, o oficial de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de 

deferimento e efetuará o registro da usucapião, conforme artigo 22 do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.18 Diligências, reconhecimento de firmas, escrituras declaratórias, notificações e atos preparatórios e instrutórios para a lavratura da 

ata notarial, certidões, buscas, averbações, notificações e editais relacionados ao processamento do pedido da usucapião serão considerados atos 

autônomos para efeito de cobrança de emolumentos nos termos da legislação local, devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente, 

conforme artigo 26, parágrafo único, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

Obs. 15.19 Em qualquer caso, o legítimo interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida, observado o disposto nos art. 198 e seguintes 

da Lei n.º 6.015/73, conforme 23 do Provimento n.º 65/CNJ/2017. 
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APÊNDICE B - Tabela de acompanhamento do processamento da usucapião extrajudicial 

 

Tabela de acompanhamento do processamento da usucapião extrajudicial  
        

        

I. IDENTIFICAÇÃO 
        

Protocolo n.º:    Data:    

        

Requerente(s):    

        

Telefone(s):    E-mail:    

        

Advogado(s):    

        

Telefone(s):    E-mail:    

        

        

II. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
        

Matrícula / 

Transcrição: 
        

        

Localização:    

        

Descrição 

perimetral: 
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Indisponibilidade:    

        

Demais ônus:    

        

        

III. REQUISITOS DA USUCAPIÃO 
        

Modalidade de 

usucapião: 
   

        

Se houver, dados 

do Justo Título: 
   

        

 Prova da continuidade da posse em cada período 

Documento de comprovação da 

posse  
1 a 2 anos 3 a 5 anos 5 a 7 anos 8 a 10 anos 11 a 12 anos 

13 a 15 

anos 

              
        

        

IV. CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES CÍVEIS 
        

 Se apresentada, indicar a data para controle da validade de 30 dias    

Requerente(s) e 

cônjuge(s) 

Estadual 1ª 

Instância 

Estadual 2ª 

Instância 

Federal 1ª 

Instância 

Federal 2ª 

Instância 

Se positiva, há 

alguma ação real 

ou pessoal 

reipersecutória? 

Se sim, foi 

apresentada 

certidão de objeto 

e pé? 

Se sim, a 

ação não 

é 

referente 

ao imóvel 

a ser 

usucapido
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? 

                

                
        

 Se apresentada, indicar a data para controle da validade de 30 dias    

Proprietários 
Estadual 1ª 

Instância 

Estadual 2ª 

Instância 

Federal 1ª 

Instância 

Federal 2ª 

Instância 

Se positiva, há 

alguma ação real 

ou pessoal 

reipersecutória? 

Se sim, foi 

apresentada 

certidão de objeto 

e pé? 

Se sim, a 

ação não 

é 

referente 

ao imóvel 

a ser 

usucapido

? 

                

                
        

 Se apresentada, indicar a data para controle da validade de 30 dias    

Possuidores e 

respectivos 

cônjuges ou 

companheiros, se 

houver, em caso 

de sucessão de 

posse 

Estadual 1ª 

Instância 

Estadual 2ª 

Instância 

Federal 1ª 

Instância 

Federal 2ª 

Instância 

Se positiva, há 

alguma ação real 

ou pessoal 

reipersecutória? 

Se sim, foi 

apresentada 

certidão de objeto 

e pé? 

Se sim, a 

ação não 

é 

referente 

ao imóvel 

a ser 

usucapido

? 
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V. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL E SANEAMENTO I 
        

Contraditório: há 

títulos em 

andamento que 

representam 

direitos 

contraditórios ao 

postulado no 

Requerimento? 

      

        

Requisitos 

documentais 

atendidos? 

   

Requisitos 

materiais da 

usucapião 

comprovados? 

  

        

Se não, há 

exigências ou 

novas provas 

documentais  a 

serem solicitadas? 

      

        

Há diligências a 

serem realizadas? 
   Data da 

diligência: 
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Há provas a serem 

produzidas e ou 

necessidade de 

esclarecimentos? 

   

Se sim, 

comunicar 

advogado e 

agendar 

justificação de 

posse 

  

        

Nota de exigências 

ou nota 

fundamentada de 

rejeição do 

pedido? 

   Data da nota:    

        

        

NOTA DE EXIGÊNCIAS 
        

Requisitos da nota de exigências Sim Não  

         

               

               

               

               

        

Data    

Prazo final para 

atendimento das 

exigências pelo 

interessado: 
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COMUNICAÇÃO COM ADVOGADO 
        

Data:     Assunto:   
        

Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Atendimento das 

exigências? 
   Data:     

        

Suscitação de 

dúvida? 
   

Prazo final para suscitação de dúvida 

(até 30 dias a contar da 

comunicação): 

   

        

        

JUSTIFICAÇÃO DE POSSE 
        

Data:     Resultado:   
        

        

FASE DE SANEAMENTO II 
        

Requisitos 

documentais 

atendidos? 

      

        

Requisitos 

materiais da 

usucapião 

   
Se não, há provas 

a serem 

solicitadas? 
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comprovados? 

        

Nota de exigências 

ou nota 

fundamentada de 

rejeição do 

pedido? 

   Data:   

        

Há provas a serem 

produzidas e ou 

necessidade de 

esclarecimentos? 

   

Se sim, 

comunicar 

advogado e 

agendar 

justificação de 

posse 

  

        

        

COMUNICAÇÃO COM ADVOGADO 
        

Data:     Assunto:   
        

Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Atendimento das 

exigências? 
   Data:     
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Suscitação de 

dúvida? 
   

Prazo final para suscitação de dúvida 

(até 30 dias a contar da 

comunicação): 

   

        

        

NOTIFICAÇÕES DE TITULARES DE DIREITOS REAIS OU POSSEIROS OU CONFRONTANTES 
        

Proprietário(s) e cônjuge(s) 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        

Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 
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Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 
        

Resultados:   
        

        

Possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, em caso de sucessão de posse, se houver 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 



236 

 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        

Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 
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Resultados:   
        

Houve a certificação do transcurso do prazo para 

impugnação in albis quando não impugnado? 
  

        

Credores, se houver 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        

Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF  Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 
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Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 
        

Resultados:   
        

Houve a certificação do transcurso do prazo para 

impugnação in albis quando não impugnado? 
  

        

Confrontantes, se não apresentada anuência prévia ou imóvel já possuir matrícula 

Nome / CPF / N.º 

de ordem da 

Matrícula / 

Transcrição 

Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 
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publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF / N.º 

de ordem da 

Matrícula / 

Transcrição 

Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        

Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç
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ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF / N.º 

de ordem da 

Matrícula / 

Transcrição 

Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        

Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 

publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 

Nome / CPF / N.º 

de ordem da 

Matrícula / 

Transcrição 

Endereço 1 Endereço 2 
Anuência 

prévia? 
Correios RTD CRI 

Publicaç

ão de 

Edital 

        Data de envio: Data de envio: Data de envio: 

Data de 

envio 

para 
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publicaçã

o: 

Data de retorno: Data de retorno: Data de retorno: 

Data da 1ª 

publicaçã

o: 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

Data da 2ª 

publicaçã

o: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo final para 

impugnação: 

Prazo 

final para 

impugnaç

ão: 

Impugnação? Impugnação? Impugnação? 
Impugnaç

ão? 
        

Resultados:   
        

Houve a certificação do transcurso do prazo para 

impugnação in albis quando não impugnado? 
  

        

IMPUGNAÇÃO POR TITULARES DE DIREITOS REAIS OU POSSEIROS OU CONFRONTANTES 
        

Comunicação com Advogado para informar sobre a impugnação e verificar se tem interesse em realização conciliação e mediação 
        

Data:     Assunto:   
        

Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Conciliação e Mediação 
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Há interesse pela 

conciliação e 

mediação? 

    
Data da 

conciliação e 

mediação: 

  

        

Resultado da 

conciliação e 

mediação: 

      

        

Em Minas Gerais / Provimento n.º 65/CNJ/2017: 

        

Se sem acordo, houve a elaboração de relatório 

circunstanciado de todo o processo?   

        

Houve a entrega dos autos do pedido da usucapião ao 

requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, 

mediante recibo, para que seja resolvido judicialmente?   

        
Em São Paulo:        

        

Tipo de 

impugnação: 
 

Se infundada, ato 

fundamentado de 

rejeição da 

impugnação 

  

Prosseguimento 

do 

processamento 

  

        

  

Se fundada, 

notificação do 

requerente para 

manifestar sobre a 

  

Após, 

encaminhamento 

para o Juízo 

competente 
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impugnação 

        

Data da sentença 

de impugnação 
  Resultado:  Procedente   

        

     Improcedente   

        

Providências: 

 

 

 

 

 

        

NOTIFICAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS   

             

Identificação Endereço 1 Endereço 2 Correios Resultado    

UNIÃO     

Data de envio: 

  

   

Data de retorno:    

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

   

Prazo final para 

impugnação: 
   

Impugnação?    

Identificação Endereço 1 Endereço 2 Correios Resultado    

ESTADO     

Data de envio: 

  

   

Data de retorno:    

Intimação 

positiva ou 

negativa? 
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Prazo final para 

impugnação: 
   

Impugnação?    

Identificação Endereço 1 Endereço 2 Correios Resultado    

MUNICÍPIO     

Data de envio: 

  

   

Data de retorno:    

Intimação 

positiva ou 

negativa? 

   

Prazo final para 

impugnação: 
   

Impugnação?    

        

Houve 

impugnação de 

algum dos 

notificados? 

   

Houve a 

certificação do 

transcurso do 

prazo para 

impugnação in 

albis quando não 

impugnado? 

  

        

 

  

       

IMPUGNAÇÃO 
        

Comunicação com Advogado para informar sobre a impugnação e verificar se tem interesse em realização conciliação e mediação 
        

Data:     Assunto:   
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Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Conciliação e Mediação 
        

Há interesse pela 

conciliação e 

mediação? 

    
Data da 

conciliação e 

mediação: 

  

        

Resultado da 

conciliação e 

mediação: 

      

        

Em Minas Gerais / Provimento n.º 65/CNJ/2017: 

        

Se sem acordo, houve a elaboração de relatório 

circunstanciado de todo o processo?   

        

Houve a entrega dos autos do pedido da usucapião ao 

requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, 

mediante recibo, para que seja resolvido judicialmente?   

        

Em São Paulo:        

        

Tipo de 

impugnação: 
 

Se infundada, ato 

fundamentado de 

rejeição da 

impugnação 

  

Prosseguimento 

do 

processamento 
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Se fundada, 

notificação do 

requerente para 

manifestar sobre a 

impugnação 

  

Após, 

encaminhamento 

para o Juízo 

competente 

  

        

Data da sentença 

de impugnação 
  Resultado:  Procedente   

        

     Improcedente   

        

Providências: 

 

 

 

  

        

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS 
        

O edital atende os requisitos abaixo?  

1 nome e a qualificação completa do requerente Sim Não  

2 

a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 

quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 

nele existentes 

     

3 

os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio 

     

4 a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente      
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5 

a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 

neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial 

da usucapião 

     

        

Informações sobre a publicação do Edital  

        

Data de envio para 

publicação: 
   Data da 

publicação: 
     

        

Prazo final para 

impugnação: 
   Houve 

impugnação? 
   

        

  

 

 

 

  

     

IMPUGNAÇÃO POR TERCEIROS 
        

Comunicação com Advogado para informar sobre a impugnação e verificar se tem interesse em realização conciliação e mediação 
        

Data:     Assunto:   
        

Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Conciliação e Mediação 
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Há interesse pela 

conciliação e 

mediação? 

    
Data da 

conciliação e 

mediação: 

  

        

Resultado da 

conciliação e 

mediação: 

      

        

Em Minas Gerais / Provimento n.º 65/CNJ/2017: 

        

Se sem acordo, houve a elaboração de relatório 

circunstanciado de todo o processo?   

        

Houve a entrega dos autos do pedido da usucapião ao 

requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, 

mediante recibo, para que seja resolvido judicialmente?   

        

Em São Paulo:        

        

Tipo de 

impugnação: 
 

Se infundada, ato 

fundamentado de 

rejeição da 

impugnação 

  

Prosseguimento 

do 

processamento 

  

        

  

Se fundada, 

notificação do 

requerente para 

manifestar sobre a 

impugnação 

  

Após, 

encaminhamento 

para o Juízo 

competente 
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Data da sentença 

de impugnação 
  Resultado:  Procedente   

        

     Improcedente   

        

Providências: 

 

 

 

  

        

QUALIFICAÇÃO E SANEAMENTO III 
        

Requisitos 

documentais 

atendidos? 

      

        

Requisitos 

materiais da 

usucapião 

comprovados? 

   
Se não, há provas 

a serem 

solicitadas? 

  

        

Nota de exigências 

ou nota 

fundamentada de 

rejeição do 

pedido? 

   Data:   
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Há provas a serem 

produzidas e ou 

necessidade de 

esclarecimentos? 

   

Se sim, 

comunicar 

advogado e 

agendar 

justificação de 

posse 

  

        

        

COMUNICAÇÃO COM ADVOGADO 
        

Data:     Assunto:   
        

Prazo final para satisfação de 

exigências: 
   Responsável:   

        

Atendimento das 

exigências? 
   Data:     

        

Suscitação de 

dúvida? 
   

Prazo final para suscitação de dúvida 

(até 30 dias a contar da 

comunicação): 

   

        

        

NOTA FUNDAMENTADA DE REJEIÇÃO DO PEDIDO 
        

Requisitos da nota fundamentada de rejeição do pedido Sim Não  

  Apreciar existência de óbices      
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Analisar 

procedimento 

de notificação 

           

  

Analisar o 

direito material 

e sua 

comprovação 

           

  

Declarar a 

aquisição da 

propriedade 

pela usucapião 

           

  

Mencionar a 

prova 

documental 

           

        

Data    

Prazo final para 

suscitação de 

dúvida pelo 

interessado: 

     

        

        

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA 
        

Data da entrega do 

requerimento de 

suscitação de 

dúvida 

    
Prazo final para 

formalização das 

razões: 

    

        

Requisitos das razões / declaração da suscitação de dúvida: Sim Não  
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1 
 I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência 

da dúvida; 
     

2 
Il - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, 

rubricará o oficial todas as suas folhas; 
     

3 

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao 

apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para 

impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias; 

     

4 

IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeterse-ão 

ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas 

do título. 

     

        

Notificação do 

suscitante? 
   Data:      

        

Distribuição da 

Dúvida? 
   Data:      

        

        

NOTA FUNDAMENTADA DE DEFERIMENTO 
        

Requisitos da nota fundamentada de deferimento Sim Não  

  Apreciar existência de óbices      

  

Analisar 

procedimento 

de notificação 
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Analisar o 

direito material 

e sua 

comprovação 

           

  

Declarar a 

aquisição da 

propriedade 

pela usucapião 

           

  

Mencionar a 

prova 

documental 

           

        

Data    

Prazo final para 

registro, se na 

mesma 

prenotação: 

     

        

Certificação de 

encerramento do 

processamento? 

        

        

        

REGISTRO 
        

Data do registro    

Data de 

finalização e 

arquivamento do 

procedimento: 
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APÊNDICE C - Tabela de qualificação dos atos registrais praticados na usucapião extrajudicial 

 

1 Nota de exigências Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

1.1 
a identificação do número do protocolo do pedido de usucapião, 

com a data de prenotação 
        

1.2 lista de exigências, que contenha:       
artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 

1.2.1 Indicação clara e suscinta da exigência a ser cumprida       

artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 

1.2.2 

exposição das razões e dos fundamentos de cada exigência 

formulada (fundamento legal), vedadas justificativas de 

devolução com expressões genéricas, tais como “para os 

devidos fins”, “para fins de direito” e outras congêneres 

      

artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 

1.2.3 
apresentação das exigências na ordem dos documentos prevista 

no artigo 4º do Provimento n.º 65/CNJ/2017 
        

1.2.4 se for o caso, indicação dos emolumentos a serem pagos       
artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 

1.3 local e data       
artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 
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1.4 identificação e assinatura do preposto responsável       
artigos 756 e 757 do novo CNEMG; item 38 e .38.1 

do Capítulo XX das NSCGJSP 

      

2 

Carta de notificação de titulares dos direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na 

matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer 

título 

Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

2.1 

Endereçamento, composto pelo nome e a qualificação completa 

do notificando (se casado ou convivente em união estável, 

notificar em separado o cônjuge ou companheiro(a)) 

    

2.2 a identificação do número do protocolo do pedido de usucapião;     

2.3 o nome e a qualificação completa do requerente;    analogia ao artigo 16, § 1º, I, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

2.4 

a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 

matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 

acessões ou benfeitorias nele existentes; 

   analogia ao artigo 16, § 1º, II, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

2.5 

os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 

registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 

na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato 

com expectativa de domínio; 

   analogia ao artigo 16, § 1º, III, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

2.6 
a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 

requerente; 
   analogia ao artigo 16, § 1º, IV, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 
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2.7 a fixação do prazo para impugnação    artigo 16, caput, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

artigo 257, III, do CPC 

2.8 

referência à juntada de cópia do requerimento inicial e da ata 

notarial, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo 

e dos demais documentos que a instruíram 

   artigo 4º, § 2º, c/c artigo 10, § 3º, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

2.9 

a advertência de que a não manifestação no prazo de quinze 

dias subsequentes ao do recebimento da notificação consistirá 

em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 

usucapião do bem imóvel 

   artigo 16, § 1º, V, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

2.10 

orientações para o oferecimento de impugnação: por escrito, 

entrega no endereço da serventia, indicação dos dias e horário 

de funcionamento desta 

    

2.11 local e data     

2.12 identificação e assinatura do preposto responsável     

      

3 Carta de intimação dos entes públicos Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

3.1 
Endereçamento, composto pela identifcação do órgão do ente público a ser 

intimado 
 

3.2 a identificação do número do protocolo do pedido de usucapião;     

3.3 o nome e a qualificação completa do requerente;    analogia ao artigo 16, § 1º, I, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 
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3.4 

a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 

matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 

acessões ou benfeitorias nele existentes; 

   analogia ao artigo 16, § 1º, II, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

3.5 

os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 

registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 

na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato 

com expectativa de domínio; 

   analogia ao artigo 16, § 1º, III, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

3.6 
a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 

requerente; 
   analogia ao artigo 16, § 1º, IV, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

3.7 a fixação do prazo para impugnação    artigo 16, caput, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

artigo 257, III, do CPC 

3.8 

referência à juntada de cópia do requerimento inicial e da ata 

notarial, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo 

e dos demais documentos que a instruíram 

   artigo 4º, § 2º, c/c artigo 10, § 3º, do Provimento n.º 

65/CNJ/2017 

3.9 

a advertência de que a não manifestação no prazo de quinze 

dias subsequentes ao do recebimento da notificação consistirá 

em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 

usucapião do bem imóvel 

   artigo 16, § 1º, V, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

3.10 

orientações para o oferecimento de impugnação: por escrito, 

entrega no endereço da serventia, indicação dos dias e horário 

de funcionamento desta 

    

3.11 local e data     

3.12 identificação e assinatura do preposto responsável     
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4 Edital para ciência de terceiros eventualmente interessados Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

4.1 o nome e a qualificação completa do requerente;    artigo 16, § 1º, I, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.2 

a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 

matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 

acessões ou benfeitorias nele existentes; 

   artigo 16, § 1º, II, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.3 

os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 

registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e 

na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato 

com expectativa de domínio; 

   artigo 16, § 1º, III, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.4 
a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 

requerente; 
   artigo 16, § 1º, IV, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.5 a fixação do prazo para impugnação    artigo 16, caput, do Provimento n.º 65/CNJ/2017; 

artigo 257, III, do CPC 

4.6 

a advertência de que a não apresentação de impugnação no 

prazo de quinze dias subsequentes ao da publicação, implicará 

anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 

usucapião. 

   artigo 16, § 1º, V, do Provimento n.º 65/CNJ/2017 

4.7 

orientações para o oferecimento de impugnação: por escrito, 

entrega no endereço da serventia, indicação dos dias e horário 

de funcionamento desta 

    

4.8 local e data     
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4.9 identificação e assinatura do preposto responsável     

      

5 Nota fundamentada de deferimento Sim Não 
Não 

aplica 
Fundamentação legal / Jurisprudência 

5.1 
a identificação do número do protocolo do pedido de usucapião, 

com a data de prenotação 
    

5.2 Identificação do requerente     

5.3 identificação do advogado     

5.4 
relatório, que contenha as datas e a descrição de cada etapa do 

processamento 
   artigo 489, I, do CPC 

5.5 
fundamentos, em que serão listados os fundamentos fáticos e 

jurídicos para o deferimento do pedido, com: 
   artigo 489, II, do CPC 

5.5.1 

análise de todas as fases do processamento, com a verificação e 

reconhecimento de que foram feitas em conformidade com a 

legislação 

    

5.5.2 apresentação dos documentos exigidos     

5.5.3 cumprimento de todas as notificação / intimações     

5.5.4 
se houver apresentação de impugnação, e referência à sentença 

judicial que determinou a continuidade do processamento 
    

5.5.5 
se houver suscitação de dúvida, referência à sentença judicial 

que julgou a dúvida improcedente e seu conteúdo 
    

5.5.6 

em se tratando de caso que exige justificativa de óbice à correta 

escrituração, apreciação desta com o reconhecimento de que 

existe o óbice 

   artigo 13, § 4º, do Provimento n.º 260/CNJ/2017 
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5.5.7 

análise do mérito, com a verificação de atendimento de cada 

requisitos do tipo de usucapião pleiteado, com indicação dos 

documentos comprobatórios 

    

5.6 
conclusão, em que é deferido o pedido de usucapião 

extrajudicial 
   artigo 489, III, do CPC 

5.7 local e data     

5.8 identificação e assinatura do preposto responsável     
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APÊNDICE D - Matriz de análise e classificação de prática de gestão administrativa 

 

Matriz de análise e classificação de prática de gestão administrativa 

I. Fase eliminatória e progressiva Sim (1) ou Não (0) 

I.1) A prática é adequada (permite atingir os fins almejados)  

Resultado da fase I 

=SE(I.1=0;"Prática 

ilegal"; "Siga para a 

próxima fase.") 

II. Fase classificatória e progressiva - Nota de 0 a 10 (sendo 10, se totalmente atingido 

o requisito) 

II.1) A prática é completa / exaustiva para atingir a finalidade (não 

precisa ser complementada por outras práticas) 
 

II.2) A prática é eficiente (o resultado alcançado faz jus aos recursos 

usados) 
 

II.3) A prática atende à celeridade necessária para o processo  

II.4) A prática é dotada de economicidade (menor custo)  

Resultados da fase II  

=SE(RP>=0,7;"Boa 

prática"; "Prática 

não recomendável") 

Recomendabilidade da prática - RP (%) =MÉDIA(II.1:II.4)/10 

Risco de adoção da prática =1-RP 
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APÊNDICE E - Matriz de análise e classificação de prática jurídica 

 

Matriz de análise e classificação de prática jurídica   
I. Fase eliminatória e progressiva Sim (1) ou Não (0)   
I.1) Previsão legal expressa da prática, se 

regida pelo princípio da legalidade estrita; 
 

  
I.2) Prática não pode ser proibida por lei e 

deve ser adequada, ou seja, permitir o 

atingimento da finalidade legal, garantir a 

segurança jurídica, decorrer da 

interpretação legal e completar lacuna de 

procedimento, se regida pela legalidade 

ampla; 

 

  
I.3) Não ser proibida por Tribunal 

Superior ou Tribunal de Justiça do Estado 
 

  

Resultado da fase I 

=SE(MULT(I.1:I.3)=0;"Prá

tica ilegal"; "Siga para a 

próxima fase.")   
II. Fase classificatória e progressiva - Nota de 0 a 10 (sendo 10, se 

totalmente atingido o requisito)   
II.1) Necessária, ou seja, menos onerosa 

dentre as disponíveis, para cumprir o 

comando normativo 

 

  
II.2) Exaustiva / completa para atender a 

norma e garantir a segurança jurídica 
 

  
II.3) Percentual de decisões judiciais 

favoráveis à prática proferidas pelo órgão 

corregedor local, CGJ, CNJ, Tribunal 

local ou Tribunal Superior 

 
 

 

Resultados da fase II  

=SE(R1>=0,7;"Boa 

prática";"Prática não 

recomendável")   
R1. Recomendabilidade da prática (%) =MÉDIA(II.1:II2)/10   
R2. Risco de adoção da prática =1-R1   
III. Se houver empate entre duas práticas jurídicas, fase de 

desempate   
Prática jurídica 01 A favor Contra 

III.1.1) Proporção de decisões judiciais / 

jurisprudência favoráveis à prática 

jurídica =A favor / Total   

III.1.2) Proporção de doutrina relevante 

favorável =A favor / Total   

R.01 Resultado de avaliação de 

recomendabilidade da prática jurídica 01 
=(III.1.1*2+III.1.2)/3 

  
Prática jurídica 02 A favor Contra 

III.2.1) Proporção de decisões judiciais / 

jurisprudência favoráveis à prática =A favor / Total   
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jurídica 

III.2.2) Proporção de doutrina relevante 

favorável =A favor / Total   
R.02 Resultado de avaliação de 

recomendabilidade da prática jurídica 02 
=(III.1.1*2+III.1.2)/3 

  

Resultado final da fase III - Desempate 

=SE(R.02>R.01;"Prática 02 

possui menor risco"; 

SE(R.02=R.01;"As práticas 

possuem mesmo risco"; 

"Prática 01 possui menor 

risco")   
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APÊNDICE F – Matriz de análise de risco de prática jurídica de cobrança de 

emolumentos 

 

Matriz de análise de risco de prática jurídica de cobrança de emolumentos 

I. Fase eliminatória e progressiva Sim (1) ou Não (0) 

I.A. Previsão legal expressa da possibilidade de cobrança pela prática 

do ato, com item na tabela 
  

I.B. Previsão legal expressa da forma de cobrança, que é a mesma 

adotada 
  

I.C. Precedente do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou Tribunal que 

proibe a cobrança de emolumentos no caso 
  

I.D. Precedente do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou Tribunal que 

proibe a forma de cobrança de emolumentos adotada 
  

Resultado da fase I (RFI) 

=SE(MULT(I.A:I.D)=0;

"Prática ilegal"; "Siga 

para a próxima fase.") 

II. Fase de avaliação de risco - % de risco de ocorrência 

II.A. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ 

ou Tribunal desfavorável à possibilidade de cobrança de emolumentos 
  

II.B. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ 

ou Tribunal desfavorável à forma de cobrança de emolumentos 

adotada 

  

II.C. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ 

ou Tribunal com interpretação diversa da adotada pelo Oficial quanto à 

possibilidade de cobrança de emolumentos 

  

II.D. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ 

ou Tribunal com interpretação diversa da adotada pelo Oficial quanto à 

forma de cobrança adotada 

  

II.C. Probabilidade de reclamação quanto ao tema ou fiscalização, com 

condenção à restituição de emolumentos 
  

II.F. Probabilidade de haver aplicação de penalidade pela prática de 

cobrança adotada 
  

Resultados da fase II (RFII) 

=SE(RP>=70%;"Boa 

prática"; "Prática não 

recomendável") 

Risco de adoção da prática (%) - RAP =MÉDIA(II.A:II.F) 

Recomendabilidade da prática (%) - RP =100% - RAP 
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APÊNDICE G – Matriz de análise de risco de prática jurídica de isenção de 

emolumentos 

 

Matriz de análise de risco de prática jurídica de isenção de emolumentos 

I. Fase eliminatória e progressiva 
Sim (1) ou Não 

(0) 

I.A. Previsão legal expressa da hipótese de isenção (princípio da legalidade 

estrita) 
  

I.B. Precedente do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou Tribunal 

desfavorável à isenção de emolumentos 
  

I. C. Precedente do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou Tribunal com 

interpretação diversa da adotada pelo Oficial quanto à isenção de 

emolumentos, contudo, sem vedação 

  

Resultado da fase I 

=SE(MULT(I.A:I.

C)=0;"Prática 

ilegal"; "Siga 

para a próxima 

fase.") 

II. Fase de avaliação de risco - % de risco de ocorrência 

II.A. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou 

Tribunal desfavorável à isenção de emolumentos 
  

II.B. Percentual de precedentes do órgão corregedor local, CGJ, CNJ ou 

Tribunal com interpretação diversa da adotada pelo Oficial quanto à isenção 

de emolumentos, contudo, sem vedação 

  

II.C. Percentual de adoção de interpretação restritiva do dispositivo legal 

concessivo de isenção 
  

II.D. Probabilidade de correição ordinária ou extraordinária ou inspeção 

técnica que determine o pagamento dos repasses, por concessão indevida de 

isenção 

  

II.E. Probabilidade de haver aplicação de penalidade pela prática de isenção 

adotada 
  

Resultados da fase II  

=SE(RP>=70%;"

Boa prática"; 

"Prática não 

recomendável") 

Risco de adoção da prática (%) – RAP 

=MÉDIA(II.A:II.

E) 

Recomendabilidade da prática (%) – RP =100% - RAP 
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APÊNDICE H - Matriz de análise de risco do oficial pelo deferimento de usucapião 

extrajudicial 

 

Matriz de análise de risco do oficial pelo deferimento de usucapião extrajudicial 

I. Fase eliminatória e progressiva Sim (1) ou Não (0) 

I.A Imóvel particular (não pertence a ente público ou entidade 

equiparada) 
  

I.B Documentos atendem todos os requisitos legais na qualificação 

registral 
  

I.C Processamento de acordo com o procedimento legal   

I.D Inexistência de ação real ou pessoal reipersecutória quanto ao 

imóvel 
  

I.E Inexistência de indisponibilidade quanto ao imóvel   

I.F Imóvel com área superior à FMP, exceto de usucapião 

constitucional 
  

Resultado da fase I 

=SE(MULT(I.A:I.

C)=0;"Prática 

ilegal"; "Siga para 

a próxima fase.") 

II. Fase classificatória e progressiva - Nota de 0 a 100% (sendo 100%, se totalmente 

atingido o requisito) 

II.A Atendimento aos requisitos legais do tipo de usucapião 

pleiteada 
  

II.B Se imóvel ainda não matriculado, a descrição perimetral permite 

a identificação de todos os confrontantes 
  

Resultados da fase II  

=SE(RP>=70%;"B

oa prática"; 

"Prática não 

recomendável") 

Recomendabilidade da prática – RP =MÉDIA(II.A:II.B) 

Risco de adoção da prática - RAP =100% - RP 

Custo esperado por responsabilização civil 

Custo estimado (dano 

emergente + lucro cessante + 

danos morais) 

Probabilidade de condenação Resultado 

  

[custo estimado da 

responsabilização civil x 

probabilidade de 

condenação] 

Custo esperado por responsabilização administrativa 

Custo estimado da 

penalidade administrativa 

Probabilidade de aplicação 

de penalidade 
Resultado 

  

[custo estimado da 

penalidade administrativa x 

probabilidade de aplicação 

de penalidade] 
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APÊNDICE I - Matriz de análise de viabilidade do processamento extrajudicial da 

usucapião 

 

Matriz de análise de viabilidade do processamento extrajudicial da usucapião  

1 Fase eliminatória Se sim, 1; se não, 0 

1.1 
Atendimento aos requisitos materiais do tipo de 

usucapião a ser requerida 
 

1.2 

Imóvel com área superior ao fracionamento 

mínimo permitido (125 m², se urbano; 2,00 ha, se 

rural) 

 

1.3 
Inexistência de indisponibilidade averbada à 

margem da Matrícula do imóvel ou de sua origem 
 

1.4 

Inexistência de certidão positiva de distribuição 

de ação real ou pessoal reipersecutória acerca do 

imóvel em nome do requerente e dos titulares de 

direitos reais 

 

1.5 

Inexistência de titular de direito real do imóvel ou 

confrontante a ser notificado que resida no 

exterior, sem procurador no Brasil 

 

1.6 
Possibilidade de justificação de óbice à 

transmissão do modo originário  
 

1.7 Imóvel não é público  

1.8  
Cumprimento dos requisitos materiais do tipo de 

usucapião pretendida 
 

 1.9 

Se usucapião entre parentes, inexistência de 

hipótese de suspensão do prazo de prescrição 

aquisitiva 

 

  Resultado da fase 1 

=SE(MULT(1.1:1.9)=0; 

"Inviável, utilize Ação 

Judicial"; 

"Siga para a próxima 

fase.") 

2 Fase de mensuração de risco 

Nota de 0 a 10 para o 

risco de não atender o 

quesito (10, se não 

atender; 0 se atender) 

2.1 

Imóvel com Matrícula ou registro anterior 

conhecido ou, se não for, descrição completa do 

imóvel, com identificação dos confrontantes 
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2.2 

Inexistência de conflito / dissídio com titular de 

direito real do imóvel ou confrontante (se houver 

impugnação e não se lograr êxito em conciliação 

ou mediação, o caso será encaminhado para 

decisão judicial) 

 

2.3 
Existência de negócio jurídico acerca do imóvel, 

com quitação 
 

2.4 
Existência de outros ônus e gravames, que não 

indisponibilidade 
 

2.5 
Identificação completa do imóvel 

(georreferenciada) 
 

2.6 Identificação dos confrontantes do imóvel  

2.7 
Inexistência de outros ônus e gravames, que não 

indisponibilidade 
 

2.8 Requisitos materiais da usucapião  

2.9 Imóvel lançado no cadastro municipal  

2.10  Suspensão da prescrição aquisitiva  

2.11  Requisitos documentais  

2.12  Testemunhas  

2.13  
Comprovantes de posse desde que ano? 1 por ano 

ou 1 a cada 2 anos durante todo o período 
 

   
 

 R.2 

Risco de não deferimento da usucapião 

extrajudicial e da necessidade de ser encaminhada 

para as vias judiciais 

=MÉDIA(2.1:2.13)*100/10 

     

  Resultado final (>= 70, considera-se boa prática) 

=SE(100-R.2>=70;”Boa 

Prática”; "Prática não 

recomendável" 
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APÊNDICE J - Tabelas de cálculo de custos de processamento judicial e extrajudicial da usucapião e de análise comparada da 

economicidade de cada tipo de procedimento 

 

Tabela J.1 - Definição de custos do processamento da usucapião judicial 

Etapa Descrição Serviço / Ato 
Prazo estimado 

em dias 
Quant. 

Custo unitário 

(R$) 
Custo total (R$) 

1 
Contratação de Advogado e organização de 

documentos: 
=SOMA(1.1:1.3)                           

=SOMA(1.1:1.3)    

1.1 Honorários do Advogado para consulta inicial (2h)    
          =quant x 

custo_unitário  

1.2 
Honorários de Advogado para mover ação judicial de 

usucapião 
            =quant x 

custo_unitário 

1.3 
Contratação e realização de serviços Técnicos de 

Agrimensura, com ART ou RRT 
            =quant x 

custo_unitário    

2 Processamento da Ação Judicial =SOMA(2.1:2.11)   =SOMA(2.1:2.11) 

2.1 Custas processuais de Distribuição de Ação Cível             =quant x 

custo_unitário    

2.2 Decisão de recebimento da Ação             =quant x 

custo_unitário    

2.3 Citação das partes             =quant x 

custo_unitário    

2.4 
Custas processuais de Cumprimento de Mandados na 

área urbana e suburbana 
            =quant x 

custo_unitário    

2.5 
Custas processuais de Citação, penhora e avaliação – ato 

único 
            =quant x 

custo_unitário    

2.6 
Custas processuais de Veiculação de aviso, edital ou 

assemelhado 
            =quant x 

custo_unitário    
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2.7 Impugnação dos interessados             =quant x 

custo_unitário    

2.8 Audiência de Conciliação e Mediação             =quant x 

custo_unitário    

2.9 Audiência de Instrução e Julgamento             =quant x 

custo_unitário    

2.10 Sentença             =quant x 

custo_unitário    

2.11 Intimação da sentença    
         =quant x 

custo_unitário  

3 
Registro do Título Judicial no Cartório de Registro 

de Imóveis 
=SOMA(3.1:3.2)      =SOMA(3.1:3.2)    

3.1 Registro de Usucapião             =quant x 

custo_unitário    

3.2 Arquivamentos               -               =quant x 

custo_unitário    

TJUD TOTAL: SOMA(1:3)   SOMA(1:3)    
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Tabela J.2 - Definição de custos do processamento da usucapião extrajudicial 

Etapa Descrição 
Prazo estimado 

(dias) 
Quant. 

Custo unitário 

(R$) 
Custo total (R$) 

1 
Contratação de Advogado e organização de 

documentos: 
=SOMA(1.1:1.4)   =SOMA(1.1:1.4) 

1.1 Honorários do Advogado para consulta inicial (2h)    
         =quant x 

custo_unitário    

1.2 
Honorários de Advogado para o procedimento de 

usucapião extrajudicial 
            =quant x 

custo_unitário    

1.3 
Contratação e realização de serviços Técnicos de 

Agrimensura, com ART ou RRT 
            =quant x 

custo_unitário    

1.4 Certidão de Usucapião do Município             =quant x 

custo_unitário    

2 Atos no Tabelionato de Notas =SOMA(2.1:2.5)   =SOMA(2.1:2.5) 

2.1 Ata Notarial para fins de usucapião             =quant x 

custo_unitário    

2.2 Autenticação de cópias             =quant x 

custo_unitário    

2.3 Reconhecimentos de firmas             =quant x 

custo_unitário    

2.4 Diligência             =quant x 

custo_unitário    

2.5 Arquivamentos             =quant x 

custo_unitário    

3 Processamento no Cartório de Registro de Imóveis =SOMA(3.1:3.14)   =SOMA(3.1:3.14) 

3.1 Prenotação             =quant x 

custo_unitário    
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3.2 Processamento             =quant x 

custo_unitário    

3.3 Certidão(ões) de inteiro teor             =quant x 

custo_unitário    

3.4 Certidão(ões) em relatório             =quant x 

custo_unitário    

3.6 Procedimento de Intimação             =quant x 

custo_unitário    

3.7 Despesas de Intimação             =quant x 

custo_unitário    

3.8 Publicação de Edital             =quant x 

custo_unitário    

3.9 Diligências             =quant x 

custo_unitário    

3.10 Conciliação e Mediação             =quant x 

custo_unitário    

3.11 Justificação de Posse             =quant x 

custo_unitário    

3.12 Ato fundamentado    
         =quant x 

custo_unitário    

3.13 Registro de Usucapião    
         =quant x 

custo_unitário    

3.14 Arquivamentos    
         =quant x 

custo_unitário    

TEX TOTAL: SOMA(1:3)      SOMA(1:3)    
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Tabela J.3 - Comparação entre os custos do processamento judicial e extrajudicial 

Tipo de 

processamento 

Valor do 

imóvel (R$) 

Custos de 

regularização 

(R$) 

Prazo de 

regularização 

(dias úteis) 

Valor líquido 

(R$) 

Taxa de juros 

reais (a.a) 

Custo de 

oportunidade 

(R$) 

Custo total de 

regularização (R$) 

Judicial  =TJUDValor =TJUDPrazo 
=Valor _Imóvel – 

Custos_Legais 
=SELIC 

=Valor_Imovel x 

(1+SELIC)^(praz

o/365) 

=Custos_legais + 

custo_oportunidade 

Extrajudicial  =TEXValor =TEXPrazo 
=Valor _Imóvel – 

Custos_Legais 
=SELIC 

=Valor_Imovel x 

(1+SELIC)^(praz

o/365) 

=Custos_legais + 

custo_oportunidade 

Resultado       

=SE(Custo_total_judi

cial > 

Custo_total_extrajudi

cial; 

“Custo da usucapião 

extrajudicial é 

menor”; "Custo da 

usucapião 

extrajudicial é 

maior")  
        

 


