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ABSTRACT

BARROS, K.B. The usucapião extrajudicial as a means of access to property
rights.104f. Masters dissertation. Graduate Program in Law, Estácio de Sá
University, 2019.

This work is based on research carried out in the Master's Degree in Law, linked to
the Post-Graduation Program in Law of Estácio de Sá University. Its theme is extrajudicial usucapião, whose delimitation is centered on the perspective of investigating
it as a means of access to law of property, with a view to the realization of this right
and consequent realization of human dignity, without losing sight of the right to
housing. The problem: Does extrajudicial misappropriation reveal itself as a means of
access to the right of property, with a view to the realization of this right and
consequent realization of human dignity, without losing sight of the right to housing?
General objective: To investigate whether the norms authorizing extrajudicial
misappropriation contribute, in the perspective of access to justice, to the exercise of
the property right. Specific objectives: a) To investigate the historical antecedents
related to the "right to access to justice", "property rights" and "right to housing" in
order to contextualize these themes in the international context and in the Brazilian
legal system; b) Map the existing legal frameworks in the Brazilian legal system
related to usucapião; c) Examine the notarial and registry activity in extrajudicial
misappropriation. The methodology can be synthesized in documentary and
bibliographic research.
Keywords: Extrajudicial usucapião; Property right; Access to justice.
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RESUMO

BARROS, K.B.A usucapião extrajudicial como meio de acesso ao direito de
propriedade. 104 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em
Direito, Universidade Estácio de Sá, 2019.

Este trabalho decorre de pesquisa realizada no curso de Mestrado em
Direito vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade
Estácio de Sá e apresenta como tema a usucapião extrajudicial, cuja delimitação
está centrada na perspectiva de investigá-la como meio de acesso ao direito de
propriedade, com vistas à efetivação desse direito e consequente realização da
dignidade humana, sem perder de vista o direito à moradia.O problema: A usucapião
extrajudicial se revela como meio de acesso ao direito de propriedade, com vistas à
efetivação desse direito e consequente realização da dignidade humana, sem perder
de vista o direito à moradia?Objetivo geral: Investigar se as normas autorizadoras da
usucapião extrajudicial contribuem, na perspectiva do acesso à justiça, para o
exercício do direito de propriedade.Objetivos específicos: a) Investigar os
antecedentes históricos relacionados ao “direito de acesso à justiça”, “direito de
propriedade” e “direito à moradia” de modo a contextualizar tais temas no contexto
internacional e no ordenamento jurídico brasileiro; b) Mapear os marcos legais
existentes no ordenamento jurídico brasileiro relacionados à usucapião; c) Examinar
a atividade notarial e registral na usucapião extrajudicial. A metodologia pode ser
sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica.
Palavras chave: Usucapião extrajudicial; Direito de propriedade; Acesso à Justiça.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação é resultante de pesquisa realizada no curso de
Mestrado em Direito vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Estácio de Sá e apresenta como tema a usucapião extrajudicial, cuja
delimitação está centrada na perspectiva de investigá-la como meio de acesso ao
direito de propriedade, com vistas à efetivação desse direito e consequente
realização da dignidade humana, sem perder de vista o direito à moradia.
O problema da pesquisa pode ser enunciado da seguinte maneira: A
usucapião extrajudicial se revela como meio de acesso ao direito de propriedade,
com vistas à efetivação desse direito e consequente realização da dignidade
humana, sem perder de vista o direito à moradia?
O tema é relevante por envolver mudanças no ordenamento jurídico brasileiro
e por ser, ainda que de forma indireta, parte integrante de política pública de bemestar social.
O objetivo geral da pesquisa foi investigar se as normas autorizadoras da
usucapião extrajudicial contribuem, na perspectiva do acesso à justiça, para o
exercício do direito de propriedade; apresentando os seguintes objetivos específicos:
1.

Investigar os antecedentes históricos relacionados ao “direito de

acesso à justiça”, “direito de propriedade” e “direito à moradia” de modo a
contextualizar tais temas no contexto internacional e no ordenamento jurídico
brasileiro;
2.

Mapear os marcos legais existentes no ordenamento jurídico brasileiro

relacionados à usucapião;
3.

Examinar a atividade notarial e registral na usucapião extrajudicial.

A metodologia pode ser sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica.
No que se refere à pesquisa documental, a coleta de dados envolveu a
investigação das leis que regulam a usucapião extrajudicial e a correspondente
análise crítica.
Em relação à pesquisa bibliográfica, a escolha das obras para os dois
primeiros capítulos envolveu a construção de um quadro teórico que dialogasse com
diferentes saberes. No que se refere ao acesso à justiça, o principal referencial foi a

obra de Mauro Cappelletti1 e Bryant Garth. Para os estudos relacionados à
usucapião e ao direito de propriedade nos valemos das obras de vários autores,
entre os quais destacamos inicialmente: Antonino de Souza Borges2, Benedito
Silvério Ribeiro3, Cristiano de Lima Vaz Sardinha4, Débora Maria Barbosa
Sarmento5, Eduardo Sócrates Castanheira

Sarmento Filho6, FlávioTartuce7,

Francisco José Barbosa Nobre8, Gustavo Tepedino9, Jonas Ricardo Correia10,
Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto11, Pedro Pontes de Azevedo12 e
Roberto Paulino de Albuquerque Júnior13.
Esta dissertação está organizada em três capítulos, contendo, ainda, a
introdução, a conclusão e as referencias.
No primeiro capítulo serão abordados os antecedentes históricos relacionados
aos direitos de acesso à Justiça, à Moradia e à Propriedade, considerando, na
atualidade,

o

compromisso

constitucional estabelecido através de

normas

programáticas determinantes para a construção de uma sociedade justa, livre e em
busca da igualdade, abordando o conceito de bem-estar social e de políticas
públicas como conducentes à dignidade, princípio humanitário contemplado pelo
ordenamento jurídico brasileiro e mundial.

1

CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Fabris, 1988.
2 BORGES, Antonino de Sousa. Usucapião. São Paulo: Editora Contemplar, 2014.
3 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
4 SARDINHA, Cristiano de Lima Vaz.
Cartórios e Acesso à Justiça – A contribuição das
serventias extrajudiciais para a sociedade contemporânea como alternativa ao Poder
Judiciário. Salvador: Jus podivm, 2018.
5 SARMENTO, Débora Maria Barbosa. Usucapião e suas Modalidades.
Disponível no sítio da
internet
através
do
endereço
<http://www.emerj.rj.gov.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginaseries6ireitosreais_51.>
Acesso em 24 de novembro de.2018.
6 SARMENTO FILHO, Eduardo Sócrates Castanheira. A Usucapião Tabular. Revista de Direito
Imobiliário, São Paulo, v.78, ano 38, jan/jun. 2015.
7 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito das Coisas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
8 NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da Usucapião Extrajudicial – De acordo com a Lei n.º
13.465/17, Incluindo Comentários ao Provimento n.º 65/2017 do CNJ. 1ª ed.. Ananinduea, Pará:
Itacaiúnas, 2018.
9 TEPEDINO, Gustavo. Os Direitos Reais no Novo Código Civil. In: Temas de Direito Civil, tomo II.
Rio de Janeiro: Renovar, 2017.
10 CORREIA, Jonas Ricardo. Usucapião no Novo CPC – Regularização Fundiária Rural e Urbana.
3ª ed. Campo Grande: Contemplar, 2018.
11 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião Extrajudicial – Doutrina e
Jurisprudência. Salvador: JusPodivm, 2018.
12 AZEVEDO, Pedro Pontes de. Usucapião da Propriedade Possível em Terras Públicas. O Direito
de Superfície e à moradia em áreas de exclusão social. Curitiba: Juruá, 2016.
13 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino. O Direito de Laje não é um novo direito real, mas
um direito de superfície. Revista Eletrônica Consultor Jurídico. 2 de janeiro de 2017.

Ainda estarão presentes, no primeiro capítulo, as relações entre moradia e a
efetiva dignidade humana. Serãoconsiderados, entre outros aspectos, a melhoria
das condições de higidez e saúde advindas da efetividade da moradia, que serve de
estímulo e incentivo para as melhorias feitas na habitação, bem como a circulação
de crédito e renda que advém a partir da segurança jurídica que a titulação e
regulamentação

documental trazem.

Com

isso,

pretende-se demonstrar a

importância da facilitação do acesso à regularização formal das ocupações
habitacionais.
Abordar-se-á a função social da propriedade e a relativização do
individualismo de que se reveste a propriedade, que não deixou de ser um direito
subjetivo tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, atualmente deve
ser concedido e reconhecido desde que utilizado para a realização da sua função
social.
Releva destacar que, conforme previsão expressa no artigo 1.228 do Código
Civil Brasileiro, a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, bem como
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Ou seja, a relativização do direito à propriedade é feita tão somente nos casos
em que o proprietário não exerça os direitos que lhe são garantidos pelo artigo retro
mencionado, de forma a possibilitar que terceiro venha a fazê-lo e, com o decurso
do tempo e o cumprimento dos requisitos necessários, possa reivindicar para si os
direitos de propriedade abandonados por outrem.
Portanto, não é objeto do presente trabalho defender a desconsideração da
propriedade, mas a regularização do direito a ela quando preenchidos os requisitos
e prazos legais por terceiro ante à incúria, desinteresse ou falta de utilização pelo
proprietário tabular.
O segundo capítulo tratará do instituto da Usucapião no direito brasileiro. Temse como marco inicial de pesquisa a Constituição Federal de 1988, demonstrando os
pressupostos gerais, as espécies legalmente previstas, a disciplina constitucional e
procedimentos correlatos, trazendo a diferenciação entre a usucapião na sua forma
já conhecida e amplamente utilizada, através do aparato judicial, e as inovações
trazidas pela Lei n.º 13.465/2017 e pelo Provimento nº 65/2017 do Conselho
Nacional de Justiça, que trouxe inovações à usucapião extrajudicial, realizada dentro
de procedimento assecuratório ao domínio de fato, de forma muito mais simples, ágil
e menos onerosa financeiramente, possibilitando àquele que adquiriu a propriedade

pelo decurso do tempo ter reconhecido, também, o direito constitucional à
propriedade dentro do corolário da função social que o legislador constitucional
buscou prestigiar no texto constitucional.
Cuida-se aqui em destacar que a previsão legal da usucapião extrajudicial
não é excludente da usucapião judicial ou de quaisquer medidas judiciais que o
proprietário tabular se sinta no direito de adotar.
O texto constitucional inciso XXV, artigo 5.º da Constituição Federal, segundo
o qual não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito,
colmatou-se de forma bem acertada à legislação relativa à usucapião extrajudicial,
na medida em que previu que a negativa de anuência, ou a contrariedade ao
procedimento a qualquer tempo tornam, o requerimento da parte ou exofficiodo
registrador, necessária a judicialização do procedimento para que sejam dirimidas as
divergências.
No terceiro capítulo será investigada a atividade notarial e registral na
usucapião extrajudicial, seus aspectos formais e procedimentais, fazendo uma
complementação aos institutos da usucapião judicial, posse, propriedade, as
espécies de usucapião, trazendo cada etapa de formalização dos procedimentos,
conceito, aspectos formais, requerimento e documentação necessários para o
aparelhamento do procedimento extrajudicial, anuência e meios de impugnação, as
questões incidentais e a legislação de referência interligada à usucapião pela via
administrativa, demonstrando assim a busca de mais simplicidade e maior rapidez
do rito notarial e registral, a diminuição dos custos e a facilitação do acesso à
legitimação e formalização da posse e sua conversão em propriedade.
No capítulo três buscará investigar os aspectos específicos das normas em
vigor sobre o tema da usucapião extrajudicial, estudando-se os artigos mais
relevantes e as alterações legislativas recentes, no intuito de investigar se as
normas em vigor, de forma textual, possuem as condições mínimas para viabilizar o
exercício do direito de propriedade privada através da usucapião em cartório.
O trabalho busca analisar se a legislação em vigor preconiza a celeridade e
desburocratização no procedimento extrajudicial, além da garantia da segurança
jurídica intrínseca à atividade notarial. Caso os fins do legislador não sejam
alcançados ou surjam contrariedades à pretensão aquisitiva, tem-se a garantia da
possibilidade de encaminhamento das contendas ao Poder Judiciário.

O estudo dessa pesquisa bibliográfica terá que abordar o fenômeno da
desjudicialização, como item básico ao entendimento da trajetória do legislador em
fazer alterações e inovações legislativas no intuito de buscar viabilizar o exercício de
direitos previstos na Constituição Federal, em especial os direitos de acesso à
justiça, direito de propriedade e direito à moradia, que serão especificamente
estudados.
Será abordado que o fenômeno da desjudicialização, a título de informação
prévia, correspondente ao movimento de retirada da competência exclusiva do
Poder Judiciário em algumas questões de jurisdição voluntária, contendas sociais
que não envolvam litigiosidade e que podem ser dirimidas por agentes munidos de
alguma função pública ou função que fomente o acordo entre as partes.
Como exemplo, tem-se a lei de arbitragem, as alterações legislativas que
ampliaram as atividades desenvolvidas nas serventias extrajudiciais, os centros de
conciliações e mediações prévias ao ajuizamento de demandas, dentre outros, a
depender da situação concreta. Tais realidades mostram-se como uma tendência do
legislador mundial, que serão analisadas pela presente pesquisa, especificamente
sobre a usucapião pela via administrativa ou em cartório, seus aspectos
documentais e legislativos em vigor.
Far-se-á ainda uma abordagem ao direito de laje – inovação legislativa
decorrente da necessidade de pacificação social nos grandes conglomerados
habitacionais não regularizados, conceito, natureza e a possibilidade de acesso à
propriedade por meio da prescrição aquisitiva na modalidade administrativa.
Por fim, a motivação da pesquisadora guarda relação direta com a sua
atividade profissional, enquanto tabeliã. Entretanto, cumpre esclarecer que este
trabalho tenta se distanciar da vivência do dia a dia profissional de modo a permitir
que, no processo da pesquisa bibliográfica e documental, se apresente o resultado
de um exame crítico em resposta ao problema proposto para ser pesquisado.
Conforme se mostrará na pesquisa adiante, as normas em vigor sobre o tema
exposto datam de 2017. Sendo assim, optou-se por analisar o tema de forma
documental e bibliográfica, já que não há tempo de maturação legislativa hábil para
se fazer pesquisa de campo e coletas de informações concretas sobre a quantidade
de propriedades regularizadas através da usucapião pela via extrajudicial.
Mesmo diante da realidade de alteração e inovações recentes das normas
atuais não se ofusca a importância da pesquisa aqui proposta, uma vez que outras

alterações legislativas já tinham sido feitas anteriormente pelo legislador, mas que
não tiveram impactos muitos benéficos ao estímulo e concretização do instituto da
usucapião em cartório.
Nesse esclarecimento, busca-se analisar de forma específica se a legislação
em vigor possui as condições mínimas e os requisitos básicos que possam viabilizar
a aplicabilidades das normas existentes e, consequentemente, concretizar o
exercício do direito à propriedade como um dos requisitos intrínsecos da dignidade
da pessoa humana.
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS RELACIONADOS AO “DIREITO DE ACESSO
À JUSTIÇA”, AO “DIREITO DE PROPRIEDADE” E AO “DIREITO À MORADIA”

Ulpiano,célebre

jurisconsulto

romano

citado

por

Deocleciano

Torrieri

Guimarães, estabeleceu a seguinte definição de justiça: “Justitia est constanset
perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”, ou seja, “Justiça é a vontade
constante e perpétua de dar a cada um o que é seu” 14. Partindo do conceito
idealizado pelo jurisconsulto, várias correntes se desenvolveram na busca pela
construção de uma sociedade justa e livre, pareadas com as ideias aristotélicas a
respeito da justiça como sinônimo de bem comum.
Durante o período medieval, a propriedade, já ali entendida como o direito de
usar, gozar e dispor da coisa, àquela época baseava-se na conquista, pacífica ou
não da coisa e em sua manutenção, ainda que à força. Cumpria ao proprietário
estabelecer as regras de exploração e de defesa de seus domínios, bem como,
mantê-los. Os possuidores existiam exclusivamente por liberalidade do senhor da
coisa e era impensável a possibilidade de aquisição desta por outro modo que não a
dominação violenta ou a cessão.
Em princípio, durante os séculos dezoito e dezenove, havia o predomínio dos
Estados Liberais Burgueses, em que vigorava o liberalismo econômico, versão do
capitalismo em que o intervencionismo do governo na economia não era tolerado,
funcionando o mercado livremente e com a proteção apenas ao direito de
propriedade. O direito de acesso à justiça era apenas formal e acessível àqueles
que possuíam grande poder aquisitivo.
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Àquela época, portanto, em razão das próprias características do liberalismo
econômico em vigor, a Justiça só poderia ser obtida por quem efetivamente pudesse
enfrentar seus custos.
Nos dizeres de CAPPELLETTI e GARTH15, “o acesso formal, mas não efetivo
à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, mas não efetiva”.
O declínio do liberalismo econômicodá-se com o crescimento das sociedades,
provocando o aumentoda complexidade das questões sociais que passam a existir.
Paralelamente, surge a necessidade de respeito aos direitos humanos após a
segunda grande guerra mundial, provocando também,transformações que levam a
obrigatoriedade de repensar o direito de acesso à proteção da Justiça estatal.
Percebe-se com mais firmeza, a partir da Constituição Francesa de 1946, a
transição do comportamento antes desprovido de qualquer ação voluntária estatal
para uma nova realidade que impunha o reconhecimento do afastamento da
pobreza – impeditivo da busca pela Justiça – para que o acesso se tornasse real e
possibilitasse o controle governamental sobre a atividade social em toda a sua
ampla gama. Começa a se desenvolver o Estado de Bem-Estar Social como forma
de reconhecimento do direito de todos de reivindicar seus direitos e de resolver seus
litígios pelo Estado.
Historicamente é possível observar o surgimento do Estado de Bem-Estar
Social a partir da urbanização e do processo de industrialização, como um “produto
inevitável do modo de produção capitalista para atender às necessidades
coletivas”16, visto que tal modo trouxe o individualismo e a dependência do mercado,
que não é suficiente para prover a todos, tornando-se necessário um meio de
administração de bens coletivos.
Trata-se da valorização do indivíduo enquanto trabalhador, com vistas ao
atendimento de suas necessidades. Junto a essas necessidades vem o direito à
propriedade, também agente garantidor do estado de bem-estar social.
Nesse contexto, surgem novas formas de suprir as “faltas” do “Estado
provedor” para com a sociedade e repensado o acúmulo de riquezas sem real
15CAPPELLETTI,
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utilização. Via de consequência, a função social da propriedade encontra lugar na
relativização da propriedade em favor do bem maior da sociedade, abrindo espaço
para o surgimento de institutos como a usucapião que encontram abrigo e utilização
no ordenamento jurídico pátrio.

1.1 Contextualizando os Direitos Fundamentais a partir da Constituição Federal
de 1988
Para fins de contextualização, denota-se que a expressão “direitos
fundamentais” surgiu por volta de 1789, durante a movimentação política que
originou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Osdireitos fundamentais levam em consideração o contexto histórico-cultural
de determinada sociedade. No mundo moderno, por exemplo, os direitos
fundamentais assumiram importância muito maior após a segunda grande guerra, o
grande genocídio e todos os terríveis crimes de guerra cometidos contra a
humanidade.
Nessa esteira que hodiernamente, talvez em maior escala do que nunca
antes visto, os direitos fundamentais têm por escopo estabelecer limitações ao
Estado e aos particulares, de forma a possibilitar o convívio social civilizado e
concretizar a dignidade da pessoa humana.
Assim, os direitos fundamentais são os direitos indispensáveis à pessoa
humana e necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual.
Para isso, os direitos e garantias fundamentais correspondem às normas que
possibilitam as condições mínimas para a convivência da sociedade, estabelecendo
além de direitos, limitações tanto aos particulares quanto ao Estado. Correspondem,
assim, aos direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos geralmente
expressos na Constituição de uma nação.
Podem ser definidos como uma abordagem positivista que os define através
da inclusão dos direitos fundamentais em um texto constitucional. Isto é, os direitos
fundamentais são o resultado de um processo de constitucionalização dos direitos
humanos.
Podem, ainda, ser considerados como processo de incorporação de direitos
subjetivos do homem em normas formalmente básicas, submetendo o seu

reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador originário. Entende-se,
também, que os direitos fundamentais são os direitos ou as posições jurídicas
subjetivas das pessoas enquanto ser humano, consideradas de forma individual ou
coletiva, resguardadas pelas disposições constitucionais.
Afirma-se que os direitos fundamentais são baseados nos princípios dos
direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, a educação, a
segurança, a propriedade, dentre outros, ao ser humano. Assim, os direitos
humanos são aqueles direitos e liberdades que as pessoas detêm pelo simples fato
de serem dotadas de caráter humano, possuindo uma natureza básica e essencial
para garantir a existência do indivíduo.
A primeira ideia sobre direitos fundamentais procurou identificar um conjunto
de direitos fundamentais deduzidos a partir de princípios de justiça ou de
prerrogativas morais da personalidade, afirmando a sua inegociável prioridade na
ordenação da comunidade política.
Então, o entendimento dos direitos humanos está conectado aos direitos e
liberdades básicas de todos os indivíduos e seu conceito também está ligado
com a ideia de liberdade de pensamento, de expressão, e a igualdade perante a lei.
Tal entendimento está tão arraigado na cultura mundial que foi instituído o
organismo internacional Organização das Nações Unidas – ONU, responsável por
proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual afirma que todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão
e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade,
devendo ser respeitada por todas as nações do mundo.
A ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o objetivo
de evitar guerras, promover a paz mundial e fortalecer os direitos humanitários. Essa
Declaração tem uma importância mundial, apesar de não obrigar juridicamente que
todos os Estados a respeitem, pois busca o ideal de ser atingido por todos os povos
e todas as nações, com o objetivo de que todos tenham sempre em mente a
Declaração, para promover o respeito a esses direitos e liberdades.

De acordo com alguns estudiosos, os direitos humanos possuem um caráter
universal e atemporal, valendo para todas as pessoas no mundo, independente da
sua nacionalidade, etnia, cultura e etc.
Já os direitos fundamentais são interpretados como de caráter nacional, pois
estão intrinsecamente relacionados com as garantias fornecidas por determinado
Estado aos seus cidadãos.
Como se depreende acima, os direitos fundamentais e os direitos humanos
são definidos pela finalidade de proteger poderes e esferas de liberdade das
pessoas, aplicáveis primordialmente na relação entre a pessoa e o Estado.
No entanto, como o estabelecimento dos direitos fundamentais leva em
consideração a realidade histórico-cultural de determinada civilização, os direitos
fundamentais de diferentes países podem divergir, de acordo com o contexto cultural
e histórico de cada sociedade.
Alguns doutrinadores, estudiosos dos textos constitucionais de vários países
entendem que um ponto divergente entre os direitos humanos e os direitos
fundamentais é a fonte, pois os direitos fundamentais são dispostos em textos
constitucionais,

enquanto

os

direitos

humanos

arrimam-se

nas

garantias

fundamentais integrantes do Direito, inerentes à existência do indivíduo reconhecido
no âmbito internacional.
Nesse diapasão, os direitos humanos são os direitos da pessoa humana
reconhecidos e positivados pelas normas de direito internacional em vigor e
assumindo a forma de normas convencionais, costumes ou princípios do direito
internacional.
Os direitos humanos, assim, distinguem-se dos direitos fundamentais porque
estes (direitos fundamentais) são os direitos constitucionalmente positivados e
juridicamente garantidos no ordenamento jurídico interno, enquanto os direitos
humanos são os direitos de todas as pessoas ou coletividades de pessoas
independentemente da sua positivação jurídica nos ordenamentos políticoestaduais.
Dessa forma, considera-se que os direitos fundamentais denotam a
expressão constitucional que designa as situações jurídicas fundamentais das

pessoas reconhecidas pela Constituição. Por outro lado, consideram-se direitos
humanos como aqueles que se referem às situações jurídicas resultantes da
natureza ou da condição de ser humano em todo o mundo.
As

principais

fundamentabilidade,

características
universalidade,

dos

direitos

fundamentais

inalienabilidade,

são:

irrenunciabilidade,

interdependência e interrelação.
a) Fundamental: estes direitos representam questões essenciais para o ser
humano, no que respeita à sua existência e à sua autonomia. Eles contêm uma
natureza de necessidade, não representando somente aspetos desejáveis. São
direitos inerentes à própria noção de pessoa humana, como direitos básicos das
pessoas.
b) Universal: todos os indivíduos têm direitos fundamentais que devem ser
devidamente respeitados. No âmbito internacional, esta característica significa que
todas as pessoas, independentemente do local onde residam, da sua nacionalidade
ou cultura possuem direitos humanos. Não há como excluir uma parcela da
população do respeito à condição de ser humano. Mas a existência de categorias de
direitos especificamente relevantes a certos grupos, por exemplo, mulheres,
crianças e pessoas portadoras de deficiência, não fere a característica de
universalidade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.
c) Inalienável: o caráter de inalienabilidade é um dos mais proeminentes dos
direitos fundamentais e dos direitos humanos. Esta característica refere-se à
permanência e à indisponibilidade destas garantias, significando que estas garantias
não podem ser retiradas, exceto em certas circunstâncias e de acordo com os
procedimentos aplicáveis, e o seu titular não pode dispor, abdicar delas. Estes
direitos extinguem-se somente com a morte do titular, sendo intransferíveis e
inegociáveis.
d) Irrenunciabilidade: indivíduo algum pode abrir mão de possuir direitos
fundamentais ou de renunciar à possibilidade de exercê-los, mesmo quando não
utilizados adequadamente.
e) Interdependentes e Interrelacionados: esta característica relaciona-se
principalmente com a implementação dessas garantias, provendo que o gozo de um

direito tem impacto no gozo de outro direito. Estas relações encontram aplicação
tanto nos direitos económicos, sociais, e culturais como nos direitos civis e políticos.
Estas características dos direitos fundamentais representam um instrumento
importante para identificar os seus beneficiários, as fontes, assim como algumas
questões específicas relativas à sua implementação, incluindo a sua força jurídica.
Ademais, os direitos fundamentais são reconhecidos mundialmente, por meio
de pactos, tratados, declarações e outros instrumentos de caráter internacional.
Esses Direitos fundamentais surgem com o indivíduo. E por essa razão, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU-1948), diz que os direitos são
proclamados, ou seja, eles pré existem a todas as instituições políticas e sociais,
não podendo ser retirados ou restringidos pelas instituições governamentais, que por
outro lado devem proteger tais direitos de qualquer ofensa.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dispõe sobre os direitos
fundamentais de todos os cidadãos do país, sejam eles natos ou naturalizados.
Conforme a estruturação da Constituição do Brasil, os Direitos e Garantias
Fundamentais estão subdivididos em três núcleos principais: direitos individuais e
coletivos; direitos sociais, da nacionalidade e direitos políticos.
Entre alguns dos direitos fundamentais sociais da Constituição Brasileira está:
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, à saúde, à moradia, ao
trabalho, ao lazer, à assistência aos desamparados, ao transporte, ao voto, à
proteção de interesses difusos e coletivos, dentre outros.
Dessa

forma,

os

direitos

fundamentais,

aqueles

mais

elementares,

intimamente ligados à igualdade e à liberdade, têm por escopo estabelecer
limitações ao Estado e aos particulares, sendo garantia de concretização da
dignidade da pessoa humana. Exatamente por isso, estão positivados no plano
internacional pelas Leis, Tratados e Convenções, assumindo a terminologia de
direitos humanos.
No plano dos Estados, os direitos com o conteúdo garantista da dignidade da
pessoa humana delimitam o convívio social de forma a mantê-lo civilizado e que,
portanto, estabelecem limitações ao Estado e aos particulares, contemplando os

direitos individuais, sociais, políticos e difusos, positivados nas Constituições, e
assumem a nomenclatura de direitos fundamentais.
A Escola Keynesiana (ou Kenynesianismo), teoria econômica desenvolvida
pelo economista inglês Jonh Maynard Keynes17 em sua Teoria Geral do Emprego,
do Juro e da Moeda, que data de 1936, atribuiu ao Estado “o direito e o dever de
conceder benefícios sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida,
com a criação do salário-mínimo, do seguro-desemprego, da redução da jornada de
trabalho e da assistência médica gratuita”.
Assim, a função básica desse modelo de Estado concebido por Keynes
consiste em fornecer à sociedade, como direito, remuneração e renda para uma vida
digna, alimentação, saúde, segurança, educação de qualidade e uma infraestrutura
de transporte, lazer, cultura e propriedade.
Ocorre que esse modelo econômico não conseguiu sustentar a garantia dos
direitos básicos elencados acima e indispensáveis à sobrevivência digna do homem,
trazendo consigo a quebra das condições econômicas da sociedade, gerando
crescente diferença entre ricos e pobres, racismo e xenofobia e destruição das
riquezas naturais.
Em outro passo, Paulo Netto entende que:
“o intervencionismo do Estado é antieconômico e antiprodutivo, porque
desestimula o capital a investir e os trabalhadores a trabalharem. Portanto,
torna-se ineficaz e ineficiente. Ineficaz porque tende ao monopólio
econômico estatal e à tutela dos interesses particulares de grupos de
produtores organizados, ao invés de responder às demandas dos
consumidores espalhados no mercado; ineficiente por não conseguir
eliminar a pobreza, piorando-a com a derrocada das formas tradicionais de
proteção social, baseadas na família e na comunidade. Para completar,
entende que o intervencionismo do Estado imobilizou os pobres, tornandoos dependentes do paternalismo estatal”.18

Nesse cenário, houve uma necessidade crescente e permanente de garantia
dos direitos fundamentais.
Com a Constituição Brasileira de 1988, na ruptura com o regime anterior e
primando pela redemocratização e pelos anseios populares de igualdade e liberdade
após o extenso período de regime militar, estabeleceu-se como objetivos
fundamentais da República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
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tendo como balizas o bem-estar social e a erradicação da pobreza através de
políticas públicas que garantam o mínimo indispensável para o alcance desses
objetivos.Trata-se da contextualização dos direitos fundamentais sob o viés
socioeconômico.
Para a concretização dos objetivos perseguidos, preocupou-se o legislador
constituinte em fazer constar do texto da Carta Constitucional normas diretivas e
programáticas, definidoras das tarefas e ações a serem concretizadas pelos poderes
públicos.
Segundo Joaquim Gomes Canotilho19, a Constituição, enquanto norma que é,
objetiva instituir pautas de direção:
“Diretivas materiais, fins e programas de acção, constituem exigências de
uma constituição ‘aberta’ aos problemas políticos, sociais e econômicos; a
constituição perderia a sua legitimidade se importantes domínios sociais e
econômicos
continuassem
‘esquecidos’
ou
fossem
deixados
conscientemente abertos à ‘evolução’ da política e dos ‘tempos’. O Estado
de Direito Democrático, materialmente ‘cunhado’, voltaria a ser ‘casca vazia’
de conteúdos alternantes e arbitrários da ‘política’. Chegados aqui, o
problema que se põe não é o de optar entre ‘abertura’ e ‘programa’,
‘abertura’ e ‘imposições’, ‘abertura’ e ‘rigidez’, mas sim saber qual a forma e
grau que se devem escolher para dotar a constituição de um conteúdo
normativo-material”.

Ainda segundo o Professor Canotilho20:
“uma constituição dirigente pressupõe que o Estado por ela conformado não
seja um ‘Estado mínimo’, garantidor de uma ordem assente nos direitos
individuais e no título de propriedade, mas um Estado social, criador de
bens colectivos e fornecedor de prestações”.

Ainda sobre o tema, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino21 afirmam que:
“constituição dirigente, de texto extenso (analítica), é aquela que define fins,
programas, planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. É
a Constituição que estabelece, ela própria, um programa para dirigir a
evolução política do Estado, um ideal social a ser futuramente concretizado
pelos órgãos do Estado. O termo ‘dirigente’ significa que o legislador
constituinte ‘dirige’ a atuação futura dos órgãos governamentais, por meio
do estabelecimento de programas e metas a serem perseguidas por estes.
Assim, o elemento que caracteriza uma Constituição como dirigente é a
existência, no seu texto, das denominadas ‘normas programáticas’, que
estabelecem um programa, rumo inicialmente traçado pela Constituição,
que deve ser perseguido pelos órgãos estatais”.

Segundo Marcelo Novelino22:
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“a Constituição programática (diretiva ou dirigente) se caracteriza por conter
normas definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados
pelos poderes públicos. As Constituições dirigentes tem como traço comum
a tendência, em maior ou menor medida, a serem uma constituição total”.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro23
”a Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição compromissória, no
sentido de que busca conciliar os diversos interesses públicos, privados e
ideologias envolvidas em sua elaboração e na sua posterior aplicação”.

Tomando por base tão importantes lições, lógico aduzir que a Constituição
Federal Brasileira em vigor é compromissária, posto que buscou conciliar os
diversos interesses e ideologias envolvidos em sua elaboração e aplicação,
atribuindo ao Estado obrigações para o alcance do bem-estar social e a erradicação
da pobreza através de políticas públicas, sendo ainda programática por conter
normas diretivas, definidoras das tarefas e ações a serem concretizadas pelos
poderes públicos de forma a atender às demandas políticas, sociais e econômicas,
voltado para a coletividade.
Para além disso, nossa Constituição Federal mostra-se como exemplo de
constituição dirigente posto que consagra inúmeras normas programáticas,
estabelecendo como objetivos fundamentais da República a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária; o desenvolvimento nacional, a erradicação da
pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais,
a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3.º, incisos I a IV, Constituição
Federal de 1988).
Marlus Vinícius Forigo24afirma que:
“considerando o contexto sócio econômico brasileiro, a necessidade de
efetivação dos direitos fundamentais fortaleceu-se e progrediu como uma
resposta natural e necessária à tendência do capital de acumulação e como
um movimento para corrigir e compensar os efeitos da política econômica,
que causou um certo desencaixe social, isto é, um déficit de legitimidade
social. Adotado no Brasil, teve entre suas funções, a redistribuição da renda,
a regulamentação das relações sociais e a responsabilidade por
determinados serviços coletivos – assentados no direito de segurança e
tranquilidade que todos os indivíduos têm, inclusive aqueles que não
possuem propriedade, de forma a garantir a cidadania dos indivíduos,
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fortalecendo direitos sociais dos trabalhadores e movimentos e estendendo
benefícios sociais a todas as áreas, todos providos por uma rede social
criada pelo Estado”.

Os objetivos são a garantia do direito de recursos sociais, saúde e educação
dos trabalhadores, no sentido de aumentar sua capacidade política e reduzir as
divisões sociais.
Assim, uma vez estabelecido e demonstrado o caráter consagrador dos
direitos humanos – positivados no sistema constitucional brasileiro como direitos
fundamentais -, exsurge do compromisso constitucional com o bem comum, o bemestar social e a erradicação da pobreza, a necessidade do atendimento ao anseio
social de celeridade na efetivação dessas garantias, com a agilização de
procedimentos formalizadores das situações de fato já existentes, de forma a
promover a segurança jurídica dos atos, com a possibilidade de realização, no
âmbito notarial, dos procedimentos atinentes ao reconhecimento da usucapião –
materializada na Lei n.º 13.465/2017 e aparelhada pelo Provimento n.º 65/2017 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, denominada Usucapião Extrajudicial ou em
Cartório, tratada como tema principal no presente trabalho.

1.2O Acesso à Justiça como Direito Fundamental
No Brasil, com o advento da redemocratização, passa a ser reconhecida, “a
força normativa de princípios revestidos de elevada carga axiológica, como
dignidade da pessoa humana, igualdade, Estado Democrático de Direito e
solidariedade social”25.
Segundo Cristiano de Lima Vaz Sardinha, o direito de acesso à justiça está
frontalmente ligado à dignidade da pessoa humana e dela não se dissocia. Nesse
contexto, a cidadania plena encontra concretização no acesso à justiça, posto que
sempre que o indivíduo tenha seu direito desrespeitado seja-lhe oportunizada a
informação sobre a possibilidade de lutar pelo que é seu, bem como de que sua
inércia em sua defesa acarreta, de forma mais abrangente, prejuízo para toda a
sociedade por proporcionar que vigore a injustiça e arrisque a comunidade ao
desequilíbrio da harmonia social, fator essencial para o bem-estar humano.
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Sob a ótica positivista, a inserção na Constituição Federal do acesso à justiça
no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5.º, inciso XXXV, da inafastabilidade da
jurisdição, ou mais correntemente, do acesso à justiça, torna extreme de dúvidas o
fato de ser este um direito fundamental positivado no Brasil.

1.2.1 As ondas de Acesso à Justiça a partir contribuição de Cappelletti e Garth

Com o passar do tempo, as relações sociais foram se transformando e
assumindo um caráter mais coletivo, inclusive no que tange aos direitos, deixando
de lado a visão individualista dos direitos.
Houve um movimento crescente no sentido de reconhecer tanto os deveres
sociais estatais, quanto de reconhecer os direitos de comunidades, de associações
e dos indivíduos.
São os chamados direitos humanos, exemplificados no preâmbulo da
Constituição Francesa de 1946, que se tornaram indispensáveis ao efetivo acesso
de todos, de forma irrestrita, à justiça e a outros direitos antes proclamadosmas não
vivenciados de forma real.
Tem-se, nesse momento, o direito de acesso à justiça elevado à categoria de
direito fundamental, que passa a ser considerado como um daqueles direitos mais
básicos do ser, exigindo a criação de um sistema jurídico mais moderno, igualitário
que tenha por finalidade proclamar, garantir e fazer cumprir os direitos de todos.
Em sua inclusão como direito fundamental, passou a ser obrigação do Estado
a garantia do efetivo acesso à justiça e a transposição dos obstáculos que antes
eram impeditivos claros ao exercício desse direito.
Medidas como a isenção/redução de custas através do reconhecimento da
hipossuficiência, que foram utilizadas também no reconhecimento dos litigantes
eventuais e os habituais tornaram, ao cidadão comum, tão possível ingressar em
juízo na defesa de seus direitos quanto já o era para os litigantes habituais em
grande escala como empresas, prestadores de serviços e indústrias.
Obstáculos como a morosidade e a ausência de efetividade das medidas vêm
sendo sanados com a implantação de juízos arbitrais, mediação e procedimentos
como a usucapião, o divórcio e as atas notarias executadas com o objetivo de serem
formas mais simples, rápidas e menos onerosa .

Nessa esteira, fácil perceber que, conforme demonstrado por Mauro
Cappelletti e Bryan Garth, o acesso à justiça – que de início era formal, não efetivo e
correspondia a uma igualdade apenas superficial- foi evoluindo, se estabelecendo
com o rompimento de obstáculos de forma a firmar-se como direito fundamental,
inclusive assim positivado no ordenamento jurídico constitucional brasileiro.
Destaca-se que o direito de acesso à justiça é de difícil definição, conforme
nos ensina Mauro Cappelletti e Bryant Garth (2002, p.8):
“A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver
seus litígios sob os auspícios do Estado que, primeiro deve ser realmente
acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam
individual e socialmente justos.”

Conforme se depreende do texto acima, o significado do termo “acesso à
justiça” não pode ser adstrito apenas como sinônimo de acesso ao Poder Judiciário
como a única via para a solução de litígios. Ou seja, a expressão “acesso à justiça”
não pode corresponder exclusivamente à acessibilidade ao Judiciário, uma vez que
o acesso à justiça também se dá através do acesso a toda ordem de direitos e
valores que proporcionem resultados justos para a sociedade em geral.
Nesse compasso, necessário se fazer um reposicionamento do instituto
acesso à justiça, para que o seu conceito seja interpretado além de garantia formal
de acesso ao Poder Judiciário conforme previsão constitucional, como também
garantia efetiva de acesso a toda ordem justa, adequada a situação em concreto, de
forma tempestiva e que produza resultados efetivos.
Essa nova releitura do conceito de acesso à justiça fez com que ocorresse
uma evolução brasileira no que diz respeito a melhorias que facilitam o acesso do
povo brasileiro ao sistema judiciário, um exemplo disso é o instituto da
desjudicialização, que ampliou as atribuições exercidas pelos cartórios extrajudiciais,
na tentativa de oportunizar mais uma via de efetivação do acesso à justiça e,
consequente concretização de direitos.

1.2.2 O Direito de Acesso à Justiça na Constituição de 1988

Como já fora mencionado anteriormente, o legislador constitucional prevê o
acesso à justiça ou a inafastabilidade da jurisdiçãoao colacionar no Título II – Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, artigo 5.º, inciso XXXV, tornando esse direito um direito fundamental
positivado no Brasil.
Esse fenômeno se dá, reafirma-se, principalmente em razão dos anseios
populares de ruptura com o regime militar anterior e pela vontade social brasileira
crescente de redemocratização, tendo como marcas indeléveis dessa necessidade
de mudança, cada vez mais indispensável, de implantação da igualdade e liberdade
para o rompimento dos paradigmas de violências e privilégios tão manipulados pelo
regime ditatorial militar entre 1964 e 1985.
Nessa esteira, trazer entre os objetivos fundamentais da República, a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, balizados no bem-estar social e
na erradicação da pobreza através de políticas públicas que garantam o mínimo
indispensável para o alcance desses objetivos, além de realmente contextualizar a
realidade dos direitos fundamentais sob o viés sócioeconômico, revela-se uma
necessidade de sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito naquele
momento. Logo, o direito fundamental de acesso à justiça assumiu esse status a
partir da Constituição de 1988, que o positivou.
Assim, o direito fundamental de acesso à justiça é primordial para a
concretização de todos os outros direitos fundamentais, ou seja, é a via essencial
para a efetividade de direitos que compõem o mínimo de dignidade para cada
cidadão.
Por ser o direito de acesso à justiça via ou a porta de efetividade para os
demais direitos fundamentais, pode-se dizer que só existe uma sociedade igualitária
e justa quando houver a aplicabilidade desse direito.
O acesso à justiça está previsto no art 5º, XXXV da Constituição Federal e
também é tratado como princípio da inafastabilidade da jurisdição ou princípio do
livre acesso ao judiciário, o qual pode-se denotar como o direito fundamental de
ação e o direito de obter a devida resposta do Poder Judiciário, quando for
demandado.

Portanto, o direito de acesso à justiça, por estar previsto no artigo 5º da
Constituição vigente, faz parte das normas definidoras dos direitos e garantias
constitucionais, como tal, possuem aplicabilidade imediata, eficácia plena e não
necessitam de nenhuma outra norma para a sua efetividade.
Essa linha de raciocínio corrobora-se pelo §2º, art.5º da Constituição Federal
em vigor que dispõe que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.
De acordo com o disposto acima, os direitos e garantias fundamentais
expressos no §1º do art. 5º, CF não representam um rol exaustivo, pois não excluem
outros direitos decorrentes do regime de bens e dos princípios adotados pela
Constituição Federal. Então, ainda que se entenda que o direito de acesso à justiça
poderia ser melhor expresso na Constituição, é um direito decorrente do regime e
dos direitos fundamentais adotados pela mesma.
Sendo assim, com o advento da Constituição de 1988, o acesso à justiça
deixou de ser um tema superficial e teórico, deixando a entender que a partir desta
Constituição chamada de Constituição Cidadã, o homem confia ao Poder Judiciário
à missão de pacificar os conflitos sociais, amparado pelo devido processo legal,
alargando-se o sentido do entendimento do direito de acesso à Justiça, necessário
aos cidadãos, devendo tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes.
Denota-se que até recentemente o direito de acesso à Justiça era entendido
somente como o acesso aos tribunais. A Constituição brasileira de 1988 instituiu em
seu preâmbulo um Estado Democrático que vise assegurar o exercício dos direitos,
elegendo como um dos valores supremos a Justiça e a garantia do princípio da
inafastabilidade.
Ocorre que se tornou insatisfatória a visão pequena do acesso à Justiça como
sendo unicamente acesso aos tribunais, pois se o Estado de Direito apenas
compreende acesso à Justiça dessa forma, então é explicitamente um direito
meramente formal, pois são grandes os obstáculos enfrentados pelas pessoas para
se ter uma ordem jurídica efetivamente justa.

Na atualidade, a compreensão da expressão justiça se dá a partir de um
caráter valorativo de direitos fundamentais para o ser humano. Portanto, o conceito
de acesso à Justiça tornou-se bastante amplo, transformando-se como já dito, em
um direito fundamental previsto na Constituição de 88, correspondente ao exercício
tanto da função jurisdicional como ao exercício de direitos de forma pacífica, sem a
necessária intervenção do poder jurisdicional, onde os direitos e deveres de cada
cidadão são respeitados espontaneamente.
Por conseguinte, o direito ao acesso à justiça pode ser identificado de forma
imediata com o direito de ação, e de forma mediata com a disponibilização pelo
Estado de Direito de todos os mecanismos e institutos garantidores do exercício da
cidadania de forma eficiente, sem a necessidade de demandas judiciais para o seu
exercício.

1.2.3Os Meios Alternativos de Solução dos Conflitos

O direito fundamental de acesso à justiça contempla a solução de conflitos
como um todo, em direta ligação com o antigo e já mencionado conceito esculpido
por Ulpiano segundo o qual justiça,lato sensu,significadar a cada um o que é seu.
Para tornar efetivos os direitos fundamentais positivados – entre eles o
acesso à justiça – criaram-se diversos mecanismos legais alternativos para a
solução de conflitos de mais fácil alcance, objetivando empreender mecanismos
para proporcionar maior rapidez, menor custo e menor burocracia.
Merecem destaque, no âmbito das serventias extrajudiciais, a separação, o
divórcio, o inventário, a partilha,a mediação, a conciliação, a usucapião extrajudicial,
esse último escopo do presente trabalho, dentre ouros institutos de direito civil e
direito empresarial de jurisdição voluntária que podem ser formalizados nos cartórios
extrajudiciais, dirimindo a contenda existente.
Tais

mecanismos

legais

alternativos

compreendem

ao

instituto

dadesjudicialização, movimento que visa retirarda competência exclusiva do Poder
Judiciário, questões de jurisdição voluntária, demandas sociais que não envolvam
litigiosidade e que podem também ser resolvidas no âmbito das serventias
extrajudiciais, a depender da situação concreta. Trata-se de movimento mundial,

visto de forma muito positiva pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral,
principalmente, porque prima pela desburocratização.

1.2.4As Serventias Extrajudiciais e a possibilidade de atuação como meio de acesso
à justiça

Não restam dúvidas de que o legislador busca, no ordenamento jurídico
brasileiro atual, dar maior efetividade àatuação das Serventias Extrajudiciais como
instrumentos de acesso à justiça e concretização de direitos fundamentais, na
medida em que, como já mencionado anteriormente, lhe foram conferidas por lei
atribuições para a realização de procedimentos onde há acordo entre as partes,
inclusive no que tange ao reconhecimento e registro da usucapião extrajudicial e do
direito de laje, tema tão atual e pouco explorado, mas tão visível e crescente entre
nós.
Nesse compasso, matérias conducentes à justiça, antes só processadas pelo
Poder Judiciário, mesmo desprovidas de litigiosidade, hoje são processadas e
legalmente resolvidas no âmbito das Serventias/Cartórios Extrajudiciais, objetivando
proporcionar maior rapidez e eficácia para o alcance do resultado final pelo
jurisdicionado.
Loureiro26, ao discorrer sobre a finalidade da justiça preventiva afirma que a
desjudicialização e a atribuição de competências às Serventias Extrajudiciais,
“observada na maior parte dos ordenamentos jurídicos, apresenta-se como
essencial para a garantia da paz social, mediante a prevenção de litígios, um dos
objetivos fundamentais do Estado”.
Com a finalidade de prevenir conflitos, o notário fomenta a formalização
davontade entre as partes, de forma legal e com fé-pública, como solução para as
demandas, através de acordos calcados no equilíbrio e na legalidade, com a
manifestação do consentimento das partes e a participação de advogados, quando
prevista em lei.
Nesse sentido, válido afirmar que o notário atua ao longo do tempo como
agente de paz social, buscando a conciliação dos conflitos de interesses, cumprindolhe informar os modos de solução mais vantajosos e todos os regramentos
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alternativos, notadamente a conciliação e a mediação, para que a vontade das
partes prevaleça na resolução da contenda.
No Brasil, este princípio pode ser inferido no próprio artigo 1.º da Lei n.º
8.935/1994, que trata da segurança jurídica e de leis especiais, trazendo para a
sociedade a estabilidade e a segurança jurídica.
Fácil perceber, portanto, que o ordenamento jurídico nacional não só atribui
diversos procedimentos como credita, aos Cartórios, a responsabilidade da garantia
da paz social, com prevenção de litígios e facilitação do acesso à justiça através dos
procedimentos extrajudiciais realizados.
No entanto, há premente necessidade de que tais meios de resolução de
conflitos sejam difundidos através de políticas governamentais de informação e
divulgação dessas práticas mais acessíveis e eficazes por sua menor onerosidade e
maior celeridade, demonstrando a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário
apenas quando não houver a possibilidade de resolução de contendas pela via
extrajudicial.

1.3 O Direito à Propriedade como Direito Fundamental
O direito à propriedade encontra-se elencado no Título II – Dos Direitos e
Garantias Fundamentais – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos, do artigo 5.º, caput, da Constituição Federal, sendo inviolável, por força de
tal dispositivo.
Considerado pela doutrina como o mais amplo dos direitos reais, oponível
erga omnes, a propriedade também é chamada de domínio. É corpórea, quando
recai sobre coisa material ou incorpórea quando recai sobre coisa imaterial como
direitos autorais. Dentro do escopo do trabalho proposto, interessa-nos a
propriedade material.
Assim, cumpre destacar que, inobstante lhe seja atribuída a inviolabilidade
pelo dispositivo constitucional e esteja entre o rol dos direitos fundamentais, a
propriedade é resolúvel ou revogável, por força de declaração de vontade ou por
determinação legal.
A propriedade está contida no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro como o
direito do usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.

A partir da Constituição Cidadã de 1988, o direito de propriedade deixou de
ser considerado um direito absoluto e exclusivo, tornando-se passível de
flexibilização em razão da função social prevista na mesma Carta Magna. Daí por
diante, a propriedade passou a ser o direito de usar, gozar e dispor de bens, desde
que tais faculdades sejam exercidas de forma a realizar a função social do imóvel e
a dignificar a pessoa humana.
O cumprimento da função social exigido pela Constituição como conditio
sinequa non para a manutenção da propriedade baseia-se na ideia de tornar o bem
produtivo de modo a contribuir para a melhoria das condições da sociedade como
um todo, a fim de que se torne mais justa e solidária.
Ademais, apropriedade produtiva gera impostos, empregos, produtos de
consumo e insumos sendo, portanto, vital para o desenvolvimento do Estado.
Partindo da flexibilizaçãoda proteção do direito à propriedade em virtude da
função social, é lícito afirmar que a perda do domínio em função da inércia do
proprietário é justa e possível, apenas quando presentes e respeitados todos os
requisitos legais e quando o bem deixar de cumprir sua função precípua que é servir
à sociedade e ao proprietário.

1.4 O Direito à Moradia como Direito Fundamental

A usucapião tem origem no Direito Romano e sempre esteve ligada ao
exercício longo da posse, sem que houvesse oposição do proprietário e sem a
interveniência deste, aparentando o posseiro a qualidade de dono do bem.
Segundo José Cretella Júnior27, no Direito Romano, são:
“voluntárias ou convencionais as aquisições que repousam no acordo de
vontades entre o alienante e o adquirente. Necessárias ou involuntárias são
as aquisições que exigem apenas a manifestação da vontade do
adquirente, como ocorre, por exemplo, na usucapião, que é a aquisição da
propriedade sem que haja acordo de vontades, porque decorre da posse de
uma coisa durante certo tempo, fixado na lei”.

Ensina Daniela do Rosário Rodrigues28 que no direito Justinianeu, a
denominada prescrição de tempo prolongado (praescriptiolongitemporis), de origem
grega, se fundiu à usucapião e unificou os institutos, sendo utilizada inclusive como

27

CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano: O Direito Romano e o Direito Civil Brasileiro. 15ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1993, p. 200.
28
RODRIGUES, Daniela do Rosário. Direito Civil – Direito das Coisas. 3ª ed. São Paulo: Rideel, 2010, p. 59.

forma de regularização da transmissão viciada do direito de propriedade. Nesse
passo, segundo a autora:
“o fundamento da usucapião é a própria paz e segurança do proprietário
quanto à sua qualidade na medida em que, ainda que outra pessoa se
considere ou se alegue titular da coisa, o exercício contínuo e longo da
posse faz nascer o direito de outra pessoa, mesmo que seu título seja
defeituoso ou inexistente, de acordo com os prazos e requisitos legais (...).
Qualquer que seja a espécie de usucapião, três requisitos serão sempre
comuns, a saber: posse ad usucapionem – posse mansa, pacífica, tranquila,
ininterrupta e incontestada; animus domini – o ânimo de
proprietárioexercendo todas as vertentes do domínio sobre a coisa; e lapso
temporal”.

O Código Civil, na definição de prescrição, prevê como indispensáveis a
ocorrência do decurso de determinado período de tempo previsto em lei e a inércia
do titular do direito. Por isso a doutrina civilista vem designando a usucapião como
prescrição aquisitiva, analisando-a sob o prisma da extinção do direito em razão da
inércia do titular ante a ausência de oposição contra aquele que vinha sendo
exercido pelo usucapiente e, de outro lado, pelo prisma da aquisição da propriedade.
No presente trabalho, como já fora anteriormente mencionado, tendo em vista
as grandes e irregulares ocupações destinadas à moradia – principalmente nos
centros urbanos e em decorrência das desigualdades sociais – pretende-se
demonstrar o caráter de pacificação social da utilização do instituto da usucapião
extrajudicial para a regularização fundiária, mais uma vez tendo como norte a
dignidade da pessoa humana, com vistas à garantia da concretização do direito
social de moradia.

1.4.1 Direito à Moradia e Dignidade da Pessoa Humana

No sistema constitucional brasileiro o acesso à moradia é direito fundamental
social consagrado no artigo 6.º, caput, da Constituição Federal. Os direitos sociais
são de observância obrigatória em um Estado Social de Direito que tem por objetivo
a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes para o alcance da igualdade
social.
A reserva do possível, princípio implícito, “tem como consequência o
reconhecimento de que os direitos sociais assegurados na Constituição devem ser,

sim, efetivados pelo Poder Público, mas na medida exata em que isso é
(financeiramente) possível”29.
Isso não significa, entretanto, um salvo-conduto ao Estado para que deixe de
cumprir tais normas. Mas a efetivação, ou não, de direitos sociais só se justifica, em
cada caso, se for possível demonstrar a impossibilidade financeira ou econômica
para a concretização.
De outra parte, há o princípio da garantia do mínimo existencial, postulado
constitucional implícito, que se constitui limite fático à cláusula de reserva do
financeiramente possível.
E nesse aspecto, o direito à moradia há que ser considerado necessidade
básica de todos os indivíduos, condição de subsistência, de ligação estreita com o
direito à vida, fazendo parte, portanto, do mínimo existencial.
Nos dizeres de Flávio Pansieri30:
“O direito à uma moradia adequada significa dispor de um lugar onde se
possa asilar, caso o deseje, com espaço adequado, segurança, iluminação,
ventilação, infraestrutura básica, uma situação adequada em relação ao
trabalho e o acesso a serviços básicos, todos a um custo razoável”.

O direito de moradia tem, como núcleo básico, o direito de viver com
segurança, paz e dignidade. Nesse núcleo estão contidos a segurança jurídica da
posse, disponibilidade de serviços e infraestrutura, custo de moradia acessível,
habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação cultural.
Para Gilson Luiz Inácio31:
“consagrada assim como direito social, a moradia deve ser implementada
progressivamente pelo Poder Público, ao qual incumbe a adoção de
posturas que efetivamente concretizem o referido direito, realizando, assim,
além da justiça social, a justiça geral, em face dos deveres das pessoas em
relação à sociedade, corrigindo-se os excessos de autonomia da vontade
em benefício dos interesses comunitários”.

UadiLammêgoBulos32 afirma que:
“a dignidade da pessoa humana, fundamento da república brasileira,
encontra previsão no inciso III do artigo 1.º da Constituição Federal de 1988,
ocupando posição destacada, já que agrega em torno de si a unanimidade
dos direitos e garantias fundamentais do homem”.
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Dignidade, do Latim, dignitas, significa tudo aquilo que merece respeito,
consideração, mérito ou estima. Sobre ela, Ingo Sarlet33 assevera que “no
pensamento estoico, a dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao
ser humano, o distinguia das demais criaturas no sentido de que todos os seres
humanos são dotados da mesma dignidade”.
São Tomás de Aquino, citado por Natália Fraga Falcão34, defendia que:
“além da concepção cristã de igualdade entre todos os homens perante a
Deus, há também a existência de duas ordens distintas de dignidade, que
são formadas pelo direito natural, como representação da natureza racional
do homem, e pelo direito positivo”.

Ingo Wolfgang Sarlet35 explica que, para Kant a concepção de dignidade
surge da autonomia da vontade, momento em que repudia quaisquer espécies de
coisificação e instrumentalização do ser humano. Senão vejamos:
“... no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma
coisa tem preço pode pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente;
mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite
equivalente, então ela tem dignidade(...).

Esta apreciação dá, pois, a

conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-na
infinitamente de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta em cálculo ou
confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de qualquer modo
ferir sua santidade (...). É, ainda, limite e tarefa dos poderes estatais e, no
nosso sentir, da comunidade em geral de todos e de cada um, condição
dúplice esta que também aponta para uma paralela e conexa dimensão
defensiva e prestacional da dignidade”

Nesse espectro, o direito à moradia encontra-se inserto na efetivação da
dignidade humana. Desde 1948 o direito à moradia se tornou um direito humano
universal, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há ainda
consagração do direito à moradia no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, que
determina (no artigo 11) que os Estados signatários “reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequado para si a para sua família, inclusive
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alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua
em suas condições de vida”.

1.4.2 Política Pública Habitacional no Brasil e Direito à Moradia

Consiste aatribuição constitucionaldo Estado o dever de conceder benefícios
sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida, fornecendo à
sociedade, como direito, remuneração e renda para uma vida digna, alimentação,
saúde, segurança, educação de qualidade e uma infraestrutura de transporte, lazer
e cultura, pelo que setornou necessário o aparelhamento da estrutura estatal e a
adoção das medidas para o fornecimento desses serviços.
A ausência sobre um consenso na literatura científica sobre o que seja política
pública, permite a estruturação de conceitos sob diversas óticas. Segundo C.
Souza36:
“podem ser definidas como campo de estudo dentro da política, que
examina o governo em relação a grandes questões públicas; ou, são as
ações do governo que produzem efeitos específicos na vida dos cidadãos.
Podem, ainda, ser definidas como aquilo que os governantes escolhem
fazer (ou deixar de fazer) pela sociedade. Enfatiza, no entanto, como o
conjunto de decisões e medidas adotadas para a amenização dos
problemas sociais, com vistas a garantir à sociedade, como direito,
remuneração e renda para uma vida digna, alimentação, saúde, segurança,
educação de qualidade e uma infraestrutura de transporte lazer e cultura”.

Tais ações coordenadas são desenvolvidas através de políticas públicas
implementadas pelo Governo, no intuito de desenvolver mecanismos e práticas
necessárias para que todo e qualquer cidadão consiga exercer seus direitos
humanos e fundamentais e, assim, viver uma vida digna.
Nessa esteira, entende-se como política pública um conjunto de ações
desenvolvidas pelo Estado, desencadeadas em todas as esferas do poder público
municipal, estadual e federal, com a finalidade de atingir determinados objetivos e
atender determinados setores da sociedade civil.
Sendo assim, políticas públicas correspondem a todos os objetivos, metas e
práticas que o poder público em geral planeja e desempenha para proporcionar que
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cada indivíduo exerça e concretize seus direitos, alcançando-se o bem-estar da
comunidade e a paz social.
O panorama geral da política pública habitacional no Brasil demonstra que a
realidade da desigualdade social, a falta de planejamento urbano e rural
caracterizam a história da realidade brasileira até a atualidade.
No Brasil, desde a publicação da “Lei de Terras” nº 601/1850, que
regulamentou as terras devolutas e a aquisição de terras, dispôs que o único meio
para a aquisição da propriedade de terras era através da compra. Sendo assim, a
Lei de Terras não reconheceu o acesso à terra através da posse ou da ocupação.
Um segundo fator, mas social, que contribuiu com o déficit habitacional que
caracteriza a realidade do Brasil em toda a sua história foi a mão-de-obra sem
ocupação advinda da abolição da escravatura, pois a maioria dos escravos libertos
não permaneceu na zona rural e dirigiu-se às cidades em busca de sobrevivência.
Tal processo fez com que os centros urbanos crescessem de forma
desordenada e sem a existência de política pública que acompanhasse e planejasse
a construção de habitações regulares e dignas.
O século XX foi marcado pela transição para o capitalismo com uma rápida
industrialização e maior movimento de migração de grande parte da população para
as cidades.
Assim, o êxodo rural que já havia começado com a abolição da escravatura,
intensificou-se no século XX, onde a população migrou para os centros próximos à
indústria de forma desorganizada e sem políticas públicas habitacionais que
democratizassem áreas e moradias dignas para todos, fazendo com que surgissem
de forma desenfreada mais áreas urbanas irregulares e ilegais.
O capitalismo implementado no Brasil baseou-se em práticas antipopulares
e antidemocráticas, pois propiciou tanto a degradação das condições de trabalho
nas fábricas com baixos salários, como a urbanização sem planejamento, com
péssimas condições habitacionais à grande parte da força de trabalho dessas
indústrias.

Denota-se, desde o início da formação do Brasil, que o processo de
construção da sociedade brasileira e das cidades ocorreu em total descompasso
entre o crescimento populacional e o acesso à moradia.
Assim, a ausência de política pública de habitação fez com que a mão-deobra das indústrias da época fosse excluída do direito à moradia digna, ensejando a
ocupação de várias áreas de forma irregular e até mesmo ilegal, na tentativa de
minimizar paliativamente o déficit habitacional.
Tal exclusão territorial aprofundou a desigualdade social visto que grupos
sociais foram excluídos dos frutos do desenvolvimento urbano. Sendo assim, as
práticas capitalistas geraram problemas urbanos e sociais relacionados à pobreza,
como o desemprego, a especulação imobiliária, a segregação urbana que alocou os
grupos sociais menos favorecidos em bairros periféricos e em moradias precárias
(cortiços, casas de cômodos), habitações essas, em sua maioria, subumanas e
clandestinas.
As moradias precárias eram locais de morada de grande parcela da
população carente e consideradas como foco de pobreza, propício à proliferação de
epidemias, de vícios e de violência. Geralmente são formas irregulares de ocupação
que são construídas em áreas ilegais, iniciando a favelização e periferização para
abrigar as famílias excluídas do desenvolvimento.
O movimento de segregação urbana compreende a separação dos grupos
sociais mais favorecidos da população de baixa renda em bairros diferentes, ou seja,
propicia a concentração dos menos favorecidos em localizações periféricas,
desvalorizadas, sem a presença do poder público para gerar infraestrutura de
urbanidade adequada e básica às necessidades dos moradores.
Conforme já exposto, por ser um direito humano e um direito fundamental
social, essencial ao exercício da dignidade da pessoa humana, o direito à habitação
está previsto no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:
Toda pessoa tem direito de vida capaz de assegurar a si e à sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda
dos meios de substância em circunstâncias fora do seu controle. (Grifo
nosso)

Portanto, o processo de segregação urbana oriundo do capitalismo
desenvolvido no Brasil, por originar o fenômeno da periferização, com condições
habitacionais precárias, viola o direito humano à moradia, resguardado pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A busca incessante por emprego na indústria fez com que houvesse a
grande migração da população rural para áreas urbanas, ocasionando, como já dito,
o aumento populacional em áreas periféricas, sem estruturas básicas de urbanidade.
Mesmo com a explosão da população habitando em moradias precárias, o direito à
moradia não era visto como importante por parte das ações desempenhadas pelo
poder público, já que o direito habitacional no Brasil foi negligenciado durante muito
tempo.
Foi a partir da década de 1930, quando o governo passou a intervir mais
diretamente na economia, que o direito à moradia começou a despertar a atenção
das autoridades públicas, difundindo-se a ideologia da casa própria para o
trabalhador como meio de controle social.
Alguns órgãos governamentais foram criados entre os anos de 1940 e 1960,
com o intuito de se investir na habitação popular. Os Institutos de Aposentadorias e
Pensões e a Fundação da Casa Popular foram o esboço do início de políticas
públicas habitacionais direcionadas para regulamentar o mercado de habitações
para pessoas de baixa renda.
Com a criação do Sistema Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de
Habitação (Lei nº 4.380 de 1964), o governo começou a atuar de forma mais
direcionada a diminuir o déficit habitacional da população menos favorecida, com a
construção de habitações de interesse social e no financiamento da aquisição da
casa própria.
O objetivo do Sistema Financeiro de Habitação era dinamizar a política
pública de captação de recursos para financiar moradias por meio de recursos
financeiros das cadernetas de poupança e recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço através do Banco Nacional de Habitação.
Tal política pública habitacional fomentava a aquisição da propriedade da
casa própria como a única forma de acesso à moradia, não fomentando os

processos alternativos de aquisição de moradia e não levando em conta a realidade
de organização das comunidades.
Institutos da usucapião e da posse por exemplo, não fizeram parte da
política pública habitacional de 1964. Essa omissão excluiu grande parcela da
população de baixa renda do atendimento dessa política habitacional, realidade que
contribuiu com o aumento crescente de centros urbanos precários.
Mesmo com a criação dos Institutos acima descritos, o direito humano à
moradia digna no Brasil era pouco discutido pelos agentes públicos e não era
tratado como um direito fundamental à dignidade da pessoa humana, situação que
teve sensível mudança a partir da década de 1970, com a identificação de vários
conflitos entre a população, na medida em que o processo de urbanização
desordenada se acelerava.
As décadas de 1970 e 1980 foram caracterizadas pela grande crise
econômica, urbana e social que geraram queda nos investimentos produtivos, queda
nos níveis de emprego, especulação financeira, alto nível inflacionário, estagnação
de recursos para financiar a casa própria, falta de estabilidade econômica, dentre
outros problemas.
Sendo assim, esses anos foram marcados por um grande colapso do
sistema de crédito habitacional, advindo do agravamento da crise econômica e, por
consequência, por uma explosão de residências em áreas irregulares e sem acesso
a serviços básicos, ou seja, sem acesso a políticas públicas de habitação e sociais.
Com essa conjuntura, ficou cada vez mais difícil para a classe social de
baixa renda ter condições de acesso à moradia digna, sendo obrigada a continuar
em áreas das cidades em regiões periféricas, sem infraestrutura, insalubres e, na
maioria das localidades, ilegais.
Todas as ocupações ilegais correspondem às áreas em que os possuidores
não possuem o título de propriedade ou de posse do imóvel, sendo assim, os
possuidores ocupam área que não lhes pertence, violando a lei, sem vínculo jurídico
para regularizar a ocupação.

As ocupações irregulares representam aquelas que não têm aprovação do
Município para a sua construção ou ocupação por não atender, regra gral, aos
padrões urbanísticos previstos nas leis de parcelamento e uso do solo urbano.
O descompasso entre o crescimento desordenado do espaço urbano ilegal e
a falta de investimento do poder público em políticas públicas frente às questões
habitacionais deflagrou uma grande exclusão social.
Nessa oportunidade surgiram vários movimentos de classe que defendiam a
democratização e efetivação dos direitos sociais a educação, ao trabalho, a moradia,
ao lazer, dentre outros, movimentos sociais que reivindicaram também a
regularização das áreas ilegais, implementação de infraestrutura, que culminaram
com a formação de um novo ordenamento constitucional, levando tais direitos a
serem expressamente dispostos na Constituição Federal de 1988.
Como já exposto nesse estudo, a Constituição Federal em vigor prevê a
inviolabilidade do direito à propriedade privada quando atender a sua função social e
resguarda o direito à moradia como um direito fundamental social, conforme art. 5º,
XXII e XXIII, CF/1988.
Como se vê, o direito humano à moradia ou habitação foi consagrado tanto
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como também pela
Constituição Federal Brasileira de 1988, como direito humano fundamental à
existência do indivíduo.
Conforme exposto acima, o marco do início da era das políticas públicas no
Brasil deu-seno Governo Getúlio Vargas (1930-1945), e teve como objetivo fortalecer
o nacionalismo e a política de substituição de importações, através de implantação
de um sistema público de educação, voltado principalmente para a formação de mão
de obra especializada para o mercado de trabalho emergente. Assim, a Constituição
de 1934 declarou a educação pública como sendo um direito de todos.
É sempre bom ressaltar que naquele momento o País vivia uma transição
estrutural em que deixava de ser uma sociedade agrária para se tornar uma
sociedade urbana e capitalista, o que conferiu à educação um papel importante
como critério seletivo.

Nesse sentido, T. Schultz37 afirma que a partir da década de 1950 “a
vinculação entre educação, produtividade e crescimento econômico ganha destaque
internacional, com a divulgação das teorias do capital humano”,em que o nível
educacional – realizado ou potencializado pela escolaridade – passa a ser o
principal critério de seleção social. A concorrência por oportunidades no mercado de
trabalho passa a ter como critério o grau de instrução e uma conjugação de
investimentos pessoais em educação, esforço, talento e mérito, que torna os
indivíduos os responsáveis diretos por suas conquistas e fracassos pessoais, e
instituiu o que hoje se chama de meritocracia.
Com o Regime Militar, período entre 1964 e 1985, houve extraordinária
expansão econômica, onde as políticas públicas permaneceram vinculadas aos
interesses e necessidades de mercado, tendo como base os argumentos das teorias
do capital humano.
A partir da transição democrática em 1985, houve uma mobilização dos
setores organizados da sociedade em prol de políticas sociais democráticas, visando
o desenvolvimento das relações sociais e de produção, que culminaram no
reconhecimento dos direitos sociais elencados na Constituição de 1988.
Após as primeiras eleições diretas para Presidente da República em 1989, e o
início de um novo período democrático no País, surgiram os primeiros traços de
inspiração para a implantação das políticas públicas – notadamente as de educação
– começaram a ser ajustadas de acordo com os postulados das agências
multinacionais de financiamento como o Banco Mundial e a Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.
No começo dos anos 2000, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 –
2010), a educação passa a ser entendida como bem público,necessária à ampliação
da esfera de direitos, tornando a escola um espaço público promotor de justiça
social, direitos e igualdade.
Destaca-se que o conjunto de medidas adotadas como políticas públicas não
era de caráter específico para a educação, mas de complementação e transferência
de renda, Bolsa Família (2003), que se articula em três dimensões consideradas
essenciais à superação da fome e da pobreza: transferência de renda como alívio
imediato à pobreza; reforço de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e
37
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educação e acesso a programas para o desenvolvimento das famílias beneficiárias.
Dentre as condições para o recebimento da Bolsa foram colocados a frequência das
crianças na escola, manutenção do cartão de vacinação infantil em dia e realização
de exames pré-natais para as mulheres grávidas.
Nos anos seguintes, já tendo à frente do Governo Dilma Roussef, foram
continuadas e ampliadas as políticas educacionais e de saúde antes implementadas,
com o acréscimo do Plano Nacional de Educação, cujas metas contemplam a
erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a
superação de desigualdades educacionais, melhorias na qualidade de ensino,
formação para o trabalho, promoção da sustentabilidade socioambiental, promoção
humanística, científica e tecnológica, direcionamento dos recursos públicos para
educação proporcionais ao Produto Interno Bruto, valorização dos profissionais da
educação, gestão democrática da educação e a difusão dos princípios da equidade
e do respeito à diversidade.
Especificamente quanto à moradia, Marta Ferreira Santos Farah38 assevera
que, estudo sobre a atuação dos Institutos na área habitacional mostra como
“burocratas altamente qualificados do IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensão
dos Industriários - participaram do estudo de alternativas e da tomada de decisão
sobre a aplicação dos recursos da previdência e sobre programas habitacionais,
atuando como verdadeiros analistas de políticas”. O mesmo estudo mostra como a
atuação pioneira dos Institutos de Aposentadorias e Pensões na área habitacional foi
acompanhada pela criação de áreas especializadas, as seções de engenharia, que
passaram não apenas a desenvolver projetos e a se responsabilizar por obras
habitacionais, mas também a orientar a ação dos institutos para a redução de custo
das habitações e a revisão de normas urbanísticas e de construção, para viabilizar o
acesso da população de baixa renda à moradia39.
Após a redemocratização e a partir do governo de Fernando Henrique
Cardozo, as políticas públicas habitacionais passam a fazer parte do conglomerado
de políticas públicas de interligação social, posto que para inscrever-se em
programas habitacionais subsidiados pelo Governo Federal passou a haver a
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exigência do cumprimento de outros requisitos referentes ao cumprimento de metas
implementadas nas políticas públicas de educação (bolsa família,vale gás,
cumprimento do cronograma do cartão de vacinação infantil, cumprimento de
cronograma de assistência pré-natal, entre outros).
Feitas tais considerações, lógico considerar que há nítida relação entre o
contexto político, social, histórico, econômico e cultural e a implementação de
políticas públicas no Brasil. De modo geral, embora com a estrutura estatal
sobrecarregada, são inegáveis os efeitos benéficos alcançados com a expansão das
políticas públicas abrangentes de educação e saúde, a despeito das desigualdades
sociais ainda existentes, havendo efeitos mais benéficossobre as políticas públicas
de habitação.
Além disso, todas as medidas legais (políticas públicas de efetivação do
direito fundamental à moradia através da atividade legislativa e da assunção do
cumprimento de tal legislação pelo Governo), têm um destaque novo e muito mais
real a partir das diretrizes dadas para o novo tratamento da legitimação fundiária, da
legitimação da posse e da usucapião extrajudicial.

1.4.3 Do Acesso à Propriedade e à Moradia por Intermédio da Usucapião

Em Roma, estranhos não poderiam adentrar a propriedade sem ofender as
entidades protetoras do lar, cuja propriedade era absoluta e o poder do senhor era
ilimitado, imune inclusive à intervenção do Estado.
Com o surgimento do Estado intervencionista em substituição ao Estado
liberal da Revolução Francesa, a propriedade passou a ser limitada.
A noção primordial de função social da propriedade foi desenvolvida por Léon
Duguit, no início do século XX, em oposição às doutrinas individualistas, e sustenta
que a propriedade consiste em uma instituição jurídica como outra qualquer que
corresponde a uma necessidade econômica e deve evoluir. A natureza absoluta
passou a ser relativizada e foram atribuídas relevância e condições para a sua
fruição40.
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O artigo 5.º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal Brasileira, garante a
todos o direito de propriedade ao tempo em que determina que elaatenderá à sua
função social.
Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald41afirmam que:
“naConstituição Federal de 1988, a primazia é atribuída às situações
existenciais ou extrapatrimoniais, traduzidas em extenso rol de direitos
fundamentais. Nesse sistema, o indivíduo solitário, isolado em sua atividade
econômica, é convertido na pessoa solidária que convive em sociedade e
encontra nas necessidades do outro um claro limite à sua liberdade de
atuação.”

Os mesmos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam que:
“A expressão função social procede do latim functio, cujo significado é de
cumprir algo ou desempenhar um dever ou uma atividade. Utilizamos o
termo função para exprimir a finalidade de um modelo jurídico, um
certomodo de operar o instituto, ou seja, o papel a ser cumprido por
determinado ordenamento jurídico. (...)
A função social é um princípio inerente a todo direito subjetivo”42.

Guilherme José Purvin Figueiredo43 aduz que a concepção de função social:
“nasceu da ideia de que, enquanto parte de uma sociedade, o homem deve
empregar esforços no sentido de dar sua contribuição ao bem-estar da
coletividade em detrimento dos direitos unicamente individuais. Nesse
contexto, surge a teoria da função social, segundo a qual todo indivíduo tem
o dever social de desempenhar determinada atividade, de desenvolver da
melhor forma possível sua individualidade física, moral e intelectual, para
com isso cumprir sua função social da melhor maneira.

Francisco Carrera44“sustenta que o ordenamento constitucional brasileiro
retirou expressa e literalmente a faculdade de não usar que o proprietário exercia
quando investido no domínio de seu imóvel”.
Se num primeiro momento a propriedade tinha caráter absoluto e irrestrito, e
posteriormente passou a ter caráter econômico, na atualidade, inobstante ainda se
observe o caráter econômico, o atributo relevante da função social foi acrescentado,
deixando clara a obrigatoriedade do uso da propriedade em submissão ao bem-estar
da sociedade.
O artigo 186 da Constituição Federal prescreve que a função social está
cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e
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graus de exigência estabelecidos em lei, os requisitos de aproveitamento racional e
adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho e
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Trata-se
aqui de Princípio de Política Agrária e Fundiária.
O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a função social como princípio
norteador da propriedade e dela atributo indissociável ante a prevalência do
interesse público sobre o privado, impondo ao proprietário obrigações de uso de
forma que o interesse coletivo seja sempre atendido.
Em outras palavras, a função social atua também como diretriz para o
exercício dos direitos constitucionalmente garantidos, possibilitando a intervenção
estatal na busca dos elementos fundamentais da Constituição, como dignidade da
pessoa humana, maior distribuição de renda e garantia do acesso à moradia digna,
eis que é elemento condicionante do direito de propriedade.
Há ainda que se destacar a função social como Princípio da Ordem
Econômica, conforme disposto no artigo 170, incisos II e III, da Constituição Federal,
que determina que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho, tem por
fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observadas a propriedade privada e a função social da propriedade.
Significa dizer que a propriedade e sua função social, elencadas entre os
princípios gerais da atividade econômica, estão reguladas pelo poder público, cuja
atuação ocorrerá em situações de relevância a fim de que sejam atingidos os
interesses sociais e coletivos.
Como Princípio de Política Urbana, a função social está prevista no texto
constitucional no artigo 182, parágrafo 2.º, que menciona que a política de
desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, de acordo com
diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, e ressaltando
que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação expressas no plano diretor.
Assim, lógica a ilação de que, tendo como norte a dignidade da pessoa
humana, o ordenamento constitucional trouxe a função social da propriedade como
dever genérico de colaboração para a consecução dos interesses comuns e
instrumento para a garantia do bem-estar da população.

De outra parte, como medida de relativização e supressão de direitos
individuais privados em prol do interesse coletivo, necessário ressaltar que a função
social da propriedade enseja a restrição do bem e não do direito de propriedade, que
restaria completamente desconfigurada ante a ausência do elemento essencial, fato
que enseja a intervenção estatal para dar adequado aproveitamento ao bem de
acordo com os fins e interesses coletivos.
A realidade brasileira na atualidade nos permite afirmar que, ante a existência
de grandes aglomerados residenciais constituídas de ocupações não tituladas nas
grandes cidades do País, a função social da propriedade se efetiva de forma mais
ampla com a edição da Lei n.º 13.465 de 11 de julho de 2017 (aparelhada pelo
Provimento n.º 65/17 do Conselho Nacional de Justiça), que visa promover o acesso
mais rápido, mais barato e menos burocrático à Justiça através do reconhecimento
da posse e como forma de aquisição da propriedade através da usucapião e,
paraalém disso, inova ao reconhecer o chamado direito de laje inclusive no que
concerne ao reconhecimento da posse e regularização fundiária por via extrajudicial.
Tais normas significam incremento estatal legal de inclusão social e busca da
realização da dignidade humana através da facilitação do acesso à moradia digna e
titulada, além de todos os outros procedimentos relativos à usucapião já
regulamentados e mais adiante estudados no presente trabalho.

2. USUCAPIÃO NO DIREITO BRASILEIRO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

A título de contextualização, denota-se que a usucapião tem origem no Direito
Romano e sempre esteve ligada ao exercício longo da posse, sem que houvesse
oposição do proprietário e sem a interveniência deste, aparentando o posseiro a
qualidade de dono do bem.
A Constituição Federal de 1988 prevê que o direito à propriedade encontra-se
elencado no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Capítulo I – Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do artigo 5.º, caput, CF, sendo inviolável,
por força de tal dispositivo.
Como já mencionado anteriormente, a partir da Constituição de 1988, a
propriedade deixou de ser considerada um direito absoluto e exclusivo, tornando-se
passível de flexibilização em razão da função social prevista na mesma Carta

Magna. Daí por diante, a propriedade passou a ser o direito de usar, gozar e dispor
de bens, desde que tais faculdades sejam exercidas de forma a realizar a dignidade
da pessoa humana.
O cumprimento da função social exigido pela Constituição como conditio
sinequa non para a manutenção da propriedade tornou-acomo bem produtivo de
modo a contribuir para a melhoria das condições da sociedade como um todo, a fim
de que se torne mais justa e solidária.
O Código Civil, na definição de prescrição, prevê como indispensáveis a
ocorrência do decurso de determinado período de tempo previsto em lei e inércia do
titular do direito. Por isso a doutrina civilista vem designando a usucapião como
prescrição aquisitiva, analisando-a sob o prisma da extinção do direito em razão da
inércia do titular ante a ausência de oposição contra aquele que vinha sendo
exercido pelo usucapiente e, de outro lado, pelo prisma da aquisição da propriedade.
No presente trabalho, como já fora anteriormente mencionado, tendo em vista
as grandes e irregulares ocupações destinadas à moradia – principalmente nos
centros urbanos e em decorrência das desigualdades sociais – pretende-se
demonstrar o caráter de pacificação social da utilização do instituto para a
regularização fundiária, mais uma vez tendo como norte a dignidade da pessoa
humana, com vistas à garantia da concretização do direito à propriedade privada e à
moradia.

2.1 Considerações Iniciais

Por meio do instituto da usucapião, o transcurso do tempo transforma uma
situação de fato ou posse, em uma situação de direito ou propriedade.
Nesse diapasão, pode-se entender que a usucapião corresponde a um dos
modos de aquisição da propriedade pelo possuidor e de destituição da propriedade
daquele que até então a titulava, pelo fato do proprietário titular ter se distanciado de
sua propriedade.
O instituto da usucapião é o amparo legal dado a esses ocupantes do bem
que o tornaram útil e/ou habitável, atendidos alguns pré-requisitos legais.

Deocleciano Torrieri Guimarães45 nos fornece o conceito usual de usucapião a
partir “do latim usucapio que significa captação ou aquisição pelo uso prolongado”.
Sendo assim, por ser modo de aquisição originária da propriedade, a
usucapião afasta em definitivo a condição de proprietário àquele que se quedou
inerte conferindo-a ao possuidor por um razoável tempo, suficiente para demonstrar
desinteresse do proprietário não-possuidor em dar finalidade econômica e social que
é própria ao bem.
Para Jonas Ricardo Correia46:
“usucapião é uma palavra do gênero feminino e de origem latina, formada a
partir da junção dos termos uso e capere, que significam tomada, aquisição,
captação pelo uso. Em outras palavras, e pela perspectiva legal, trata-se do
direito de um cidadão à posse de um bem móvel ou imóvel, devido ao uso
ininterrupto deste e por determinado período de tempo. Conceitualmente, a
usucapião consiste em um modo de obtenção de propriedades por meio da
posse prolongada, considerando-se que algumas condições sejam
cumpridas”.

Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio Dias 47 a
conceituam como “possibilidade de aquisição originária da propriedade pela posse
protraída no tempo”.
Para Francisco José Barbosa Nobreconsiste em um modo de aquisição da
propriedade expressa pela prescrição.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald48 conceituam da seguinte
forma:“A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros
direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos”.
Filia-se, por ideologia e pelo alcance, ao moderno conceito apresentado por
Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto49, segundo o qual a usucapião é o
“instrumento que visa ao reconhecimento da titularidade dominial e à atribuição de
título apto a modificar a propriedade formal para quem possua o domínio,
incontestadamente, por certo lapso temporal”.
Entende-se tal conceito como sendo o mais atual para o instituto por trazer
como base a divisão do direito de propriedade em formal e dominial. Dessa forma, o
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reconhecimento da titularidade dominial ao possuidor gera efeitos declaratórios e
constitutivos e a possibilidade concreta de um título apto a modificar a propriedade
formal.

2.2 Pressupostos Gerais da Usucapião

Os pressupostos gerais que embasam o instituto da usucapião correspondem
à coisa, à posse e ao tempo. A coisa compreende o pressuposto fundamental para
se configurar a aquisição de sua propriedade pelo decurso de tempo. Assim,
necessário se faz que a apropriação recaia sobre coisa privada, uma vez que o
legislador constitucional e infraconstitucional vedou expressamente a apropriação
por usucapião de coisa pública de qualquer espécie.
A posse também configura como pressuposto da usucapião, sendo que o
legislador brasileiro forneceu, no Código Civil em vigor, os elementos suficientes
para a conceituação da posse e suas características.
Do artigo 1.196 e seguintes daquele Diploma legal, extrai-se, extreme de
dúvidas, que a posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade. O artigo seguinte dispõe que a posse pode ser direta,
temporária, real ou indireta, em virtude de direito pessoal.
A posse é justa se não for violenta, clandestina ou precária. É de boa-fé se o
possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Se tais
vícios ou obstáculos não são ignorados, a posse configura-se de má-fé.
Caio Mário da Silva Pereira50 entende que “a posse é uma situação de fato
em que uma pessoa, independente de ser ou não a proprietária, exerce sobre uma
coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a”.
Imperioso observar no conceito acima que o prolongamento excessivo da
condição do possuidor não proprietário sobre o bem gera, ao mesmo, a condição
tanto de possuidor como de proprietário, estabelecendo a conjunção da situação de
fato com a situação de direito.
Para Pietro Perlingeri51
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“... a posse é o exercício concreto de um poder, atividade efetiva levada a
cabo pelo titular do direito (posse como exercício do direito: iuspossidendi),
seja por quem não é o titular do direito (posse pura). Dessa situação
possessória, nasce o direito de possuir e invocar a tutela possessória
(iuspossessiones)".

A atual conceituação de posse trazida pelo Código Civil e desenvolvida pela
doutrina, repetida do código anterior, encontra origem na chamada Teoria Objetiva
desenvolvida por Rudolf Von Ihering (181-1892) combinada com a Teoria Subjetiva
desenvolvida por Friedrich Karl Von Savigny em 1803.
Para Savigny, a posse seria o poder que a pessoa tem de dispor
materialmente de uma coisa com a intenção tanto de tê-la para si quanto para
defendê-la contra a intervenção de outrem, sendo composta de dois elementos
constitutivos, quais sejam, o corpus e o animus.
Nesse diapasão, o corpus corresponde ao controle material sobre a coisa e o
animus, intenção de exercer o direito como se proprietário fosse. A posse passa a
ser considerada como situação fática que merece a tutela, posto que decorre da
necessidade de proteção à pessoa, manutenção da paz social e estabilização das
relações jurídicas.52
Para Ihering, a posse compreende o mero exercício da propriedade, ou seja,
o poder sobre a propriedade, o poder de direito sobre a coisa. De acordo com essa
teoria, a posse não é reconhecida como modelo jurídico autônomo, pois o possuidor
seria aquele que concede destinação econômica à propriedade, isto é, concede
visibilidade ao domínio. Nesse entendimento, a posse seria meio para chegar à
propriedade, não havendo a autonomia da posse quanto à propriedade.
Modernamente, em razão dos vários fenômenos sociais que a evolução dos
tempos produz, verifica-se que as teorias de Savigny e Ihering já não conseguem
acompanhar o entendimento do fenômeno possessório à luz da teoria material dos
direitos fundamentais atuais.
Assim, de acordo com a legislação vigente, possuidor é aquele que, em seu
próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, ainda que não o
seja de direito.
A posse, a depender de sua origem e exercício, produz efeitos jurídicos
distintos no que tange às questões relacionadas ao bem. Assim, ao possuidor de
boa-fé são assegurados os frutos regularmente percebidos (art. 1.214 do Código
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Civil) e o preenchimento de um dos requisitos para a aquisição da propriedade em
razão do decurso do tempo (prescrição aquisitiva
No âmbito do presente trabalho, o efeito que interessa ao estudo é a
aquisição da propriedade imobiliária decorrente da posse ad usucapionemque
configura o animus domini.
Expressão propriamente jurídica, usucapião, na definição de Clóvis Beviláqua,
é a “aquisição do domínio pela posse continuada”. É assim um dos meios hábeis de
aquisição e que se funda na posse continuada e de boa-fé, durante o tempo que se
fixar em lei.Já Modestino, segundo fragmento do Digesto, definia-o: “est
adjectiodominii per continuationemtemporis lege definiti”.
E essa adição do domínio importava, sem dúvida, na transferência da
propriedade pelo transcurso de um prazo, consoante determinação legal. Hoje,
igualmente, se diz prescrição aquisitiva, porque, em realidade a fluência de um
tempo é a determinadora da aquisição.
Para que se concretize a usucapião, porém, necessária a concorrência dos
elementos legais: res habilis (coisa hábil), possessio (posse), titulus (título), tempus
(lapso de tempo), e bona fides (boa-fé), além da capacidade mostrada por aqueles
que dele participam, em virtude da qual possam alienar e adquirir.
A habilidade da coisa, ou a res habilis, advém de ser ela coisa em comércio,
e, pois, ser passível de apropriação. As coisas fora de comércio e imprescritíveis não
se entendem usucapíveis.
Neste particular, pois, para evidência de que hábil e usucapível é a coisa,
indispensável que se apresente perfeitamente individualizada, mostrando, assim,
característicos e limitações que bem determinem a necessária identidade.
Esta qualidade e esta situação devem ser provadas por meio de títulos, ou
documentos, valendo como tal os talões de pagamento de impostos e certidões
negativas.
A posse há que ser mansa, pública e contínua. Deve ser mansa, tranquila ou
pacífica, porque de posse violenta, traduzindo má-fé, não deriva aquisição. Pública,
porque deve ser exercida à vista de todos. E para que, por esse modo, se tenha
como certo que a atividade singular do possuidor não teve contestação, nem sofreu

oposição, o que se deduz da passividade dos terceiros interessados diante dessa
atividade. Contínua quer dizer ininterrupta, sem oposição ou contestação de outrem.
A continuidade da posse somente se desfaria por ato de terceiro, pelo qual se
venha antepor à posse, que reputa indevida. Quer dizer, então, que a oposição, ou
contestação, deve registrar-se antes que o possuidor venha judicialmente pedir a
legitimação de sua posse e a expedição do título dominial venha assegurar o direito
do possuidor. A oposição posterior ocorre quando ajuizada é a ação, sem ter efeito
de tornar descontínua a posse. A continuidade não se alterou por esse ato,
relativamente tardio.
O justo título não somente se funda em documento translativo da propriedade,
como em fato, que tenha dado causa ou origem ao direito do possuidor. A posse
vintenária comprovada, alicerçada pela tranquilidade e publicidade, vale por título
legítimo, a fim de que se opere a prescrição aquisitiva. O animus domini do
possuidor por um período tão dilatado e o exercício de atos que exteriorizem sua
qualidade de dono suprem documentos indispensáveis para a transferência da
propriedade, em outras circunstâncias. Neste aspecto, título é, propriamente, o justo
fundamento, ou a legítima razão, fundada em fato que autoriza a aquisição.
A boa-fé resulta da crença legítima do possuidor de que o título que possui o
torna proprietário. Ou na persuasão de que a coisa possuída, efetivamente, lhe
pertence. Justa opinioquesitidomini.
A boa-fé, notadamente na prescrição vintenária, sempre se presume,
enquanto, por meio hábil, não se provar a má-fé do possuidor. O tempo de 20 anos,
que promove a prescrição extraordinária, expurga toda e qualquer ideia de má-fé,
atribuindo à boa-fé os requisitos de honesta e de melhor.
A capacidade é formalidade consequente das exigências que se formulam a
respeito da transferência e renúncia de direitos.
A usucapião distingue-se em especial, ordinária e extraordinária.
Nas coisas móveis, o prazo para usucapir é de três anos - Código Civil de
2002, artigo 1.260 que encontra correspondência no Código Civil de1916, artigo 618.

O Novo Código Civil Brasileiro trata da aquisição da propriedade imóvel no
Título III, Capítulo II, Seção I (artigos 1.238 a 1.244) e da aquisição da propriedade
móvel no Capítulo III, (artigos 1.260 a 1.262).
O Decreto nº 87.040, de 17.03.82, especifica as áreas indispensáveis à
segurança nacional insuscetíveis de usucapião especial; e o Decreto nº 87.620, de
21.09.82, dispõe sobre o procedimento administrativo para o reconhecimento da
aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais compreendidos em terras
devolutas.
Súmula do STJ, de nº 11, assinala que a presença da União, ou de qualquer
de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da
situação do imóvel.
Esta espécie de usucapião, privativa da propriedade rural, tem requisitos
próprios, quais sejam:a) não ser o usucapiente proprietário de bens imobiliários, nem
rurais nem urbanos;b) posse contínua por cinco anos, sem oposição de nenhuma
espécie, e sem reconhecimento de domínio alheio;c) não ser o imóvel de extensão
superior a cinquenta hectares;d) haver o possuidor tornado o imóvel produtivo, por
seu trabalho;e) ter nele a habitação ou moradia.
Todos esses requisitos devem ser simultâneos, ou conjuntos, a fim de que,
mediante solicitação do interessado, por ação declaratória, se julgue procedente o
direito dele, decretando-se, por sentença, a usucapião, que lhe atribuirá o domínio.

2.3 Espécies de Usucapião

De forma geral, a usucapião pode recair sobre bem móvel e sobre bem
imóvel. A usucapião de bem móvel, prevista pelos artigos 1260 a 1262 do Código
Civil Brasileiro é direito de quem possuir coisa móvel como sua, de forma contínua e
inconteste. Já a usucapião de bem imóvel tem respaldo legal nos artigos 1238 a
1244 do Código Civil.

2.3.1 Usucapião de Bem Imóvel

A usucapião de bens imóveis tem respaldo legal nos artigos 1238 a 1244 do
Código Civil. Os requisitos para aquisição da propriedade são os mesmos, quais
sejam possuir como seu um imóvel, por lapso temporal determinado, sem
interrupção nem oposição, de boa-fé e independente de título, adquirir-lhe-á a
propriedade.
Ocorre que há lapsos temporais distintos de acordo com a utilização e a
destinação da propriedade. Via de regra, se o possuidor houver estabelecido no
imóvel sua moradia habitual, ou nele houver realizado obras ou serviços de caráter
produtivo, o prazo é de 10 (dez) anos.Independente da localização e destinação o
prazo é de 15 (quinze) anos.
Se o possuidor não for proprietário de outro imóvel rural ou urbano e possua
como sua, sem oposição, área em zonal rural não superior a cinquenta hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nele sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade.
Nas áreas urbanas, o possuidor que não seja proprietário de outro imóvel
rural ou urbano e que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco anos, initerruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio.
De outro lado, aquele que exercer, por dois anos ininterruptos e sem
oposição, a posse direta e com exclusividade sobre imóvel urbano de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou
excompanheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
Com justo título, incontestadamente e de boa-fé, quem por dez anos possuir o
imóvel adquire a propriedade. No entanto, se a aquisição foi feita de forma onerosa,
com base em registro constante do cartório cancelado posteriormente, se o
possuidor houver estabelecido moradia ou realizado investimento de interesse social
ou econômico, o prazo é de cinco anos.

2.3.2 Usucapião de Bem Móvel

Por determinação legal, aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e
incontestadamente durante três anos, com justo título, adquirir-lhe-á a propriedade.
Se a posse se prolongar, nas mesmas condições, por cinco anos, independerá de
justo-título e de boa-fé a aquisição da propriedade do bem.A previsão legal é feita
pelo Código Civil Brasileiro, nos artigos 1.260 a 1.262, se lhe aplicando,
supletivamente, também, as normas contidas nos artigos 1.243 a 1.244 do mesmo
Código.

2.3.3 Usucapião Ordinária

A usucapião ordinária consiste naquela em que se exige posse contínua e
inconteste, durante certo lapso temporal, com justo título e boa-fé. O título deve ser
justo no sentido de conferir idoneidade para a transferência de titularidade.
Trata-se de modalidade em que o adquirente de fato acredita ser o
proprietário da coisa, embora se admita erro no modo de aquisição, como na
hipótese de que, adquire por instrumento particular bem cuja transmissão requer
instrumento público.

2.3.4 Usucapião Extraordinária

A usucapião extraordinária corresponde àquela que a posse se caracteriza
pelo animus domini, sem violência e sem interrupção, porém independente de justo
título ou boa-fé.
Segundo Antonino Moura Borges53:
“A usucapião extraordinária é aquela prevista no art. 1238, do Código Civil
Brasileiro, também chamada de quinzenária, ou de tempos imemoriais e
ainda de praescriptiolongissimitemporis (magna praescriptio) tem como
pressuposto o lapso de tempo de 15 (quinze) anos de posse dentro dos
pressupostos da lei ou as usucapionem”.

Assim, na usucapião extraordinária, também chamada de prescrição
aquisitiva de tempos imemoriais, ou aquela cuja posse é tão antiga que sequer se
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tem memória de seu início, o que interessa é a continuidade da posse sem
oposição, com ânimo de dono e que o bem seja suscetível de ser usucapido, sendo
o lapso mínimo exigido de 15 (quinze) anos.

2.3.5 Usucapião Constitucional

A usucapião constitucional é também denominada de especial ou pro laboree
está prevista no artigo 191 da Constituição Federal, a seguir transcrito:
“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 cinquenta 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”.

Segundo Jonas Ricardo Correia54:
“Enquanto as demais modalidades de usucapião aliam os fatores tempo e
posse com vistas a preservar a segurança jurídica, à legalização de
situações de fato já consolidadas, sopesando à existência ou não de justo
título e boa-fé, a usucapião pro labore, de índole constitucional, vem
prestigiar aquele que dá à propriedade rural sua destinação econômica,
atendendo à sua função social”.

2.3.6 Outras Espécies de Usucapião

A usucapião ruraléaquela em que o bem possuído com ânimo de dono é em
área rural e não excede em dimensões a marca de cinquenta hectares. É a mesma
prevista no artigo 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil, estando,
portanto, sujeita aos requisitos antes mencionados.
Conforme já mencionado, os artigos 191 da Constituição Federal e 1239 do
Código Civil estabelecem o limite máximo possível de cinquenta hectares para a
usucapião rural. Tal limite, entretanto, não estabelece área mínima, desde que o
imóvel sobre o qual a posse é exercida se encontre em área rural e que seja capaz
de gerar a subsistência e progresso social do agricultor posseiro e sua família. Tratase da usucapião em módulo rural menor que o módulo rural.
De acordo com a região, o módulo rural – área tida como necessária para a
subsistência do agricultor e sua família – é estabelecido entre trinta e cinquenta mil
metros quadrados.
54
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O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já pacificou o entendimento de
que “permitir a usucapião de imóvel cuja área seja inferior ao módulo rural da região
é otimizar a distribuição de terras destinadas aos programas governamentais de
apoio à atividade agrícola e familiar”55.
A usucapião indígena tem as mesmas características da usucapião rural,
sendo a única diferença o requisito de que a posse seja exercida por indígena,
integrado ou não, pelo prazo de 10 (dez) anos.A modalidade está prevista no artigo
33 da Lei n.º 6.001/1973, Estatuto do Índio, a seguir transcrito:
“Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos
consecutivos, trecho de terra inferior a cinquenta hectares, adquirir-lhe-á a
propriedade plena”.

Débora Maria Barbosa Sarmento56 assinala que “caso o indígena esteja
reintegrado à comunhão nacional ou tenha êxito em sua solicitação de liberação da
tutela, poderá diretamente propor ação de usucapião, ou, então, deverá fazê-lo com
assistência da FUNAI”.
Frise-se que, pela dicção do dispositivo acima mencionado, a usucapião
indígena será sempre rural, não podendo o imóvel exceder o limite de cinquenta
hectares, não havendo nenhuma previsão de usucapião indígena urbana.
Já ausucapião coletiva foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela
Lei n.º 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, artigo 10, que posteriormente teve sua
redação modificada pela Lei n.º 13.465/2017. Vejamos:
“Art.10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de
cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja
inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são
suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores
não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural”.

Do texto legal, pode-se observar que a intenção do legislador é, exatamente,
a de regularizar as situações de aglomerações urbanas irregulares como morros e
favelas, atualmente mais conhecidas como comunidades, em que pela precariedade
não é possível sequer a delimitação precisa das frações ocupadas.
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Esse dispositivo legal permite que a coletividade regularize a ocupação
coletiva, sem os entraves burocráticos e a um custo bem menor que a ação de
usucapião individual.
Note-se que além do limite de duzentos e cinquenta metros quadrados, a área
usucapida deve ser particular e haverá, necessariamente, formação de condomínio
indivisível.
Conforme

prescrito

pelo

artigo

1.240-A

do

Código

Civil,

o

cônjuge/companheiro pode adquirir a usucapião se, abandonado pelo outro cônjuge/
companheiro, tiver permanecido no imóvel durante dois anos sem interrupção e sem
oposição do ex-companheiro, sendo ainda exigência legal que o possuidor não
possua outro imóvel urbano ou rural e que o imóvel usucapido seja de até 250
(duzentos e cinquenta) metros quadrados. Essa modalidade é chamada de
usucapião entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, usucapião familiar ou usucapião
conjugal por abandono de lar.
O abandono deverá ser voluntário e sem justificação, circunstância que
deverá ser comprovada pelo usucapiente. Note-se que essa modalidade de
usucapião se restringe aos imóveis urbanos que se destinem ao abrigo e moradia da
família. De outro lado, não basta que o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandone o
lar; é necessário que o que fica no imóvel exerça a posse de forma mansa, pacífica
e sem oposição, não importando se houve culpa ou não na dissolução do vínculo.
A mera notificação, judicial ou extrajudicial, quanto à reivindicação da
propriedade de sua quota parte já configura oposição e resta suficiente para que não
se estabeleçam todos os requisitos legais.
De acordo com a previsão expressa no § 4º do artigo 1.228 do Código Civil, a
usucapião pode ser reconhecida quando alegada em defesa na ação reivindicatória,
sendo necessário que a posse seja para fins de moradia e se área for extensa,
esteja na posse ininterrupta por mais de cinco anos de considerável número de
pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e
serviços considerados de interesse social e econômico relevantes.
Nessa modalidade, conforme estabelecido pelo § 5º do mesmo artigo, o juiz
estabelecerá uma indenização ao proprietário despojado do imóvel e, pago o preço,
valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Conforme explica Jonas Ricardo Correia57, o Código de Processo Civil de
2015 (artigo 1.071) acrescentou à Lei n.º 6.015/1973 (lei de Registros Públicos) o
procedimento administrativo extrajudicial para a usucapião de bens imóveis, que
também sofreu alteração recente pela Lei n.º 13.465/2017. Após as mencionadas
alterações, passou o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado,
representado por interessado, instruído com:
I – ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do
requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias,
aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei n.º 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil);
II – Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente
habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no
respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na
matrícula dos imóveis confinantes;
III – certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do
imóvel e do domicílio do requerente;
IV – justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem,
a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos
impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
(...)”.

Assim, fácil perceber que a usucapião extrajudicial é aquela realizada junto ao
cartório de registro de imóveis, de forma mais rápida e menos onerosa para o
possuidor que pretende ver seu domínio reconhecido através da aquisição da
propriedade e titulação formal.
Por ser objeto de item específico no presente trabalho, deixamos a análise
minuciosa do instituto para o tópico especial e ele destinado.
A usucapião tabular tem lugar nas hipóteses de vício que leve à nulidade ou
anulabilidade do ato registral, se o interessado exercer a posse com boa-fé, por
prazo suficiente para qualquer modalidade de usucapião. Haverá, convalidação do
ato viciado, que permanecerá intacto a qualquer ação que tencione o seu
desfazimento.
Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto58 afirma que:
“O art. 214 da LRP, em seu § 5º, estipula que a nulidade [do registro] não
será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as
condições de usucapião do imóvel.
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A norma extraída desse dispositivo vem sendo denominada de usucapião
tabular, haja vista que, através dele, se confirma o direito inscrito na tábula
(matrícula) do imóvel”.

Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho59
“A usucapião tabular deve incidir em qualquer hipótese de cancelamento do
registro em favor do usucapiente, seja por nulidade, inexistência, invalidade
do negócio jurídico subjacente, ineficácia (como nos casos de fraude à
execução) ou mesmo por vício formal do próprio ato administrativo de
registro”.

Nessa esteira, pode-se concluir que a usucapião tabular é a convalidação do
ato de registro eivado de vício pelo decurso do tempo e posse de boa-fé do
usucapiente.
Nausucapião

administrativa,

instituída

pela

Lei

n.º

11.977/2009,

posteriormente alterada pela Lei n.º 13.465/2017, recebe esse nome por se originar
de ato da Administração Pública que reconhece a posse do ocupante através de
outorga de título de legitimação da posse, que será inscrita na matrícula, iniciando a
contagem do prazo de usucapião para a conversão em propriedade.
O Poder público, através de procedimento de regularização fundiária, ao
constatar a posse dos ocupantes, pode emitir título de legitimação, na forma definida
no artigo 11, inciso VI (Lei n.º 13.465/2017), a seguir transcrito:
“Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
[...]
VI – legitimação da posse: ato do poder público destinado a conferir título,
por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb 60,
conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma desta Lei,
com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da
natureza da posse”.

Ainda é possível o reconhecimento da situação possessória através da
emissão de Certidão de Regularização Fundiária, com a listagem dos ocupantes
para averbação na matrícula do imóvel. Essa posse é transmissível entre vivos ou
por sucessão, que da mesma forma deverão ser inscritas na matrícula do imóvel,
conforme disposto no artigo 26 da mesma Lei n.º 13.465/2017:
“Art. 26. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa
e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação
de posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão
automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e
as condições do art. 183 da Constituição Federal, independentemente de
prévia provocação ou prática de ato registral”.
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Os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal mencionados no
dispositivo acima são a demonstração de que o usucapiente reside no local, que não
possui outro imóvel e que nunca se beneficiou da usucapião constitucional urbana. A
propriedade dominial, adquirida com o preenchimento dos requisitos legais, no
entanto, será necessário levar tal condição ao conhecimento do tabelião para o
reconhecimento do status jurídico de proprietário, tornando-o formal.
Impõe esclarecer que não é possível o reconhecimento da usucapião
administrativa através de procedimento de usucapião extrajudicial, posto que são
modalidades distintas de aquisição da posse, sendo o rito da usucapião
administrativa bem mais simplificado que o previsto no artigo 216-A da Lei de
Registros Públicos.

2.4 Considerações Gerais sobre os Procedimentos da Usucapião

O instituto da usucapião está previsto em leis esparsas há anos, não
configurando, a usucapião judicial, inovação do ordenamento jurídico brasileiro.
Ocorre que com a Emenda Constitucional nº 26 de 2000, o direito à moradia
foi elevado à condição de direito fundamental de cunho social que, somados aos
princípios da função social da propriedade e função social da posse, exigiram do
Estado a adoção de políticas públicas que priorizassem e fortalecessem o instituto
da usucapião como um todo, com o objetivo de desburocratizar o acesso ao direito à
propriedade e à moradia digna.
Nesse cenário, várias alterações aconteceram para fortalecer o instituto da
usucapião pela via judicial, objetivando que o Poder Judiciário aprecie e solucione os
conflitos de interesses entre as partes que disputam a posse e a propriedade de
determinado imóvel.
Também

surgiram

inovações

legislativas

com

a

previsão

legal

da

possibilidade do possuidor escolher requerer a usucapião, de um determinado
imóvel que detém a posse, através da via extrajudicial ou em cartório, na medida em
que se defende a ideia de que não há a necessidade de apreciação, pelo Poder
Judiciário, de demandas onde não há litígio e, portanto, não há a necessidade de
decisão do Poder Judiciário.

2.4.1 A usucapião judicial

A usucapião corresponde a um instituto que surgiu da realidade histórica no
Brasil de déficit habitacional e crise econômica. Nesse cenário e com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, houve uma reestruturação do conceito de
propriedade para que o mesmo se adequasse ao ordenamento jurídico vigente,
onde a proteção do direito à propriedade passou a estar em consonância com a
função social que desempenha.
Com a esfera de busca de regularização fundiária de propriedades com o
entendimento constitucional de fomentar a propriedade que atenda a sua função
social, surge o instituto da usucapião judicial como um meio legal de aquisição da
propriedade ao indivíduo que já exercia o direito de fato.
Nesse diapasão, entende-se que a usucapião corresponde a um modo
originário de aquisição de determinado direito real, com exceção dos direitos reais
de garantia. Ou seja, trata-se de um dos meios de aquisição da propriedade (ou
outro direito real que não sejam os direitos reais de garantia) pelo exercício da posse
de forma pacífica, duradoura e com ânimo de proprietário, visando conferir
segurança jurídica a uma situação de fato, consolidada com o decurso do tempo.

2.4.2 A usucapião extrajudicial

A usucapião extrajudicial ou em cartório compreende ao procedimento de
usucapião requerido diretamente ao registrador de imóveis da comarca onde estiver
situado o imóvel objeto da usucapião, sem a necessidade de manifestação do
Ministério Público e nem intervenção do Poder Judiciário.
A primeira legislação a tratar da usucapião extrajudicial, ou em via
administrativa, foi a Lei n.º 5.972/1973 que previu procedimento específico para a
usucapião administrativa em favor da União, indicando o roteiro a ser seguido pelo
serviço público até o registro do imóvel, que tratou da regularização fundiária.
A partir de 2009, através da Lei nº 11.977, a usucapião extrajudicial está
prevista no Programa Minha Casa Minha Vida e tem como escopo a regularização
fundiária em assentamentos urbanos.
Posteriormente essa lei sofreu alterações advindas da Lei nº 12.424 de 2011,
mas tais previsões legais ensejaram efeitos práticos bastante limitados, com o

procedimento em cartório demasiadamente complexo, inviabilizando a concretização
da regularização fundiária pelo procedimento extrajudicial.
Buscando dar maior efetividade aos princípios norteadores do acesso à
justiça, fomentando a busca pela defesa de seus direitos, principalmente no que
tange aos procedimentos ligados à usucapião, além do procedimento judicial
previsto no Código de Processo Civil e das introduções feitas nesse mesmo diploma,
buscou o legislador a adoção de procedimentos facilitadores menos burocráticos,
mais acessíveis e menos onerosos.
Assim, a usucapião extrajudicial foi inserida no Código de Processo Civil
Brasileiro de 2015 através do artigo 1.071 (Livro Complementar - Disposições Finais
e Transitórias), que acrescentou à Lei n.º 6.015/1973 (lei de Registros Públicos) o
procedimento administrativo extrajudicial para a usucapião de bens imóveis, que
também sofreu alteração posterior e recente pela Lei n.º 13.465/2017.
Atualmente, o instituto da usucapião encontrou maior força com a publicação
do Provimento nº 65/2017 que estabelece diretrizes para o procedimento da
usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis.
Francisco José Barbosa Nobre61 afirma que se trata de “uma forma de
reconhecimento de usucapião que, em tese, é aplicável a qualquer imóvel, urbano
ou rural, sujeitando-se apenas aos limites constitucionais do instituto e àqueles que
decorrem do próprio texto”da redação atualizada do artigo 216-A da Lei de Registros
Públicos.
Para Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto62, “a usucapião
extrajudicial não é uma nova modalidade de usucapião (...). É apenas uma forma de
se reconhecer a aquisição da propriedade com base em algum tipo de usucapião já
existente em nosso ordenamento jurídico”.
Ressalta-se que a usucapião extrajudicial é um procedimento feito nos
cartórios de notas (ata notarial) e de registro de imóvel (processamento do pedido),
mas que possui toda sua conceituação, requisitos, espécies, prazos e efeitos
comuns à usucapião judicial. Corresponde a uma alternativa posta pelo legislador,
ao possuidor do imóvel usucapiendo, de reconhecer sua posse e registrá-la como
propriedade sem aderir à via judicial, mas cumprindo todos os pressupostos,
requisitos e prazos da usucapião como se fosse pelo procedimento judicial.
61Op.
62Op.
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O mesmo autor acima afirma que:
“O procedimento extrajudicial para reconhecimento da aquisição da
propriedade pela usucapião visa facilitar o ingresso das situações jurídicas
consolidadas no sistema formal de registro, reduzindo incertezas jurídicas
sobre a informação publicizada e, consequentemente, os custos da
transação.
Uma forma de dar efetividade a esse objetivo é a aceitação de vários títulos
como anuência do titular registral ao pedido de usucapião extrajudicial,
possibilitando a mutação da propriedade formal”.

Assim, lógica a ilação de que a usucapião extrajudicial é aquela realizada
junto ao cartório de registro de imóveis, objetivando ser uma via mais rápida e
menos onerosa para o possuidor que pretende ver seu domínio reconhecido através
da aquisição da propriedade e titulação formal, cumpridos os ritos e requisitos
exigidos pelo artigo 216-A da Lei de Registros Públicose pelo Provimento nº 65/2017
do Conselho Nacional de Justiça.

3. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL NA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Como já foi demonstrado, a legislador pátrio tem se ocupado na inovação
legislativa no sentido de criar mecanismos que tornem as Serventias Extrajudiciais
meio de acesso à justiça e da efetivação da dignidade da pessoa humana,
principalmente no que tange ao direito à propriedade e direito à moradia, haja vista
que se tornaram aptos a realizar, de forma mais acessível, menos burocrática e
menos gravosa a consagração da regularização do domínio de imóveis em áreas de
ocupação, solvendo problemática antes considerada de difícil – quase impossível
mesmo – resolução.

3.1Considerações Iniciais

Os problemas de regularização da propriedade privada e de moradia no Brasil
não são recentes. Ainda durante a Monarquia, com a abolição da escravatura,
milhares de negros libertos, ávidos por escapar da vida na dura labuta dos campos e
nos engenhos buscavam nas cidades meios de sobrevivência e lugares para morar.
A abundância de mão de obra não qualificada, analfabeta e completamente
desprovida de quaisquer recursos transformou as áreas abertas em amontoados de
pessoas que buscaram da forma como podiam improvisar abrigos contra as
intempéries.

O surgimento das favelas e das ocupações é a marca da crise do Império e
do início da República. Parte forçosamente a sociedade agrária e nasce a sociedade
urbana e capitalista.
A profunda crise econômica em que se viu mergulhado o Brasil após a
abolição da escravatura se agravou pela ausência do movimento de industrialização
que já tomava corpo na Europa. A transição de economia campesina a economia
industrial foi lenta e terrivelmente sofrida para a sociedade, marcando o colapso dos
bancos e dos investimentos, a falência dos produtores de café, algodão, arroz e
cana de açúcar (principais produtos de exportação à época) e a impossibilidade de
absorver a mão de obra abundante e excedente transforma o modo de vida da
sociedade brasileira.
Assim, temos uma tradição histórica de concentração populacional em áreas
urbanas e áreas interioranas inóspitas, além de um contingente populacional de
mais de duzentos milhões de habitantes espalhados em um País de dimensões
continentais.
Os paradoxos urbanísticos são visíveis, principalmente nas grandes cidades
onde favelas, morros e construções irregulares são cada vez maiores e mais
evidentes e contrastantes. Nesses aglomerados ocupados de forma irregular e sem
qualquer infraestrutura ou planejamento, a falta de espaço faz com que as
construções se elevem sobre si mesmas, criando novas moradias sobre as lajes de
concreto.
Diante dessa realidade, o legislador brasileiro alterou leis e editou novas
normas no intuito de desburocratizar os institutos normativos para proporcionar a
regularização fundiária das áreas ilegais.
Uma das medidas para a simplificação dos procedimentos de legalização de
propriedade compreende ao instituto da usucapião, amplamente normatizado pela
Constituição Federal de 1988, pelo Código de Processo Civil em vigor e por
inúmeras leis esparsas.
As alterações legislativas que estão sendo constantemente implementadas
buscam tornar a resolução de conflitos mais célere e mais eficiente, disponibilizando
mecanismos mais satisfatórios de solução das demandas em sociedade.
Notou-se, então, que além da evolução e da adaptação nos atos dos
procedimentos judiciais, haveria a necessidade de implementar mudanças que
estimulassem a utilização de instrumentos extrajudiciais de resolução de conflitos.

A partir dessa visão, teve início o movimento de desjudicialização, que é o
fomento e implementação de mecanismos de diminuição de atribuições exclusivas
do Poder Judiciário na solução de demandas, sem a necessidade de processamento
e pronunciamento judicial.
As soluções alternativas de conflitos de interesses vêm inegavelmente
ganhando força. Trata-se de um conjunto de modificações do direito positivo, o que
evidencia o empenho legislativo em fomentar o processo de desjudicialização
através dos serviços notariais e registrais, no intuito de desobstruir o Poder
Judiciário.
A

desjudicialização

agrupa

uma

série

de

atividades

extrajudiciais,

desburocratizadas, de registros, declarações e registro de bens, acordos e demais
negócios, reduzindo o tempo das execuções, garantindo segurança jurídica e fé
pública, que são características vitais das Serventias. Em suma, o fenômeno da
desjudicialização confere, ao ato jurídico realizado perante os Cartórios Notariais e
de Registro, publicidade, celeridade, eficiência, eficácia e segurança em demandas
não litigiosas.
Esse importante progresso de nosso ordenamento jurídico expande, para
além do Poder Judiciário e por força da legislação, a realização de vários atos e
ações da vida civil através das Serventias Extrajudiciais, entre eles a usucapião
extrajudicial.

3.2 Aspectos formais e procedimentais

O presente trabalho tem como escopo principal estudar os aspectos formais e
procedimentais do requerimento da usucapião pela via extrajudicial, ou seja, em
cartório.
De acordo com a análise das normas em vigor que traçam as diretrizes para o
procedimento da usucapião em cartório, verificou-se que o trâmite interno na
Serventia de Registro de Imóveis compreende em 9 (nove) etapas, a saber:
1º Etapa – ingresso do título e autuação – Essa etapa correspondeao
protocolo no Cartório de Registro de Imóveis competente do requerimento do
interessado, subscrito por seu advogado ou defensor público e instruído com os
documentos elencados no artigo 216-A da Lei nº 8.935/94 e artigo 4º do Provimento
nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça. Esse requerimento será prenotado no

Livro 1, nos termos do artigo 9, Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de
Justiça e do artigo 216-A, §1º, Lei de Registros Públicos, prescrevendo que o pedido
será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o
acolhimento ou a rejeição do pedido. Sendo assim, os efeitos da prenotação do
requerimento da usucapião serão prorrogados até a decisão final do registrador de
imóvel competente.
2º Etapa – análise formal dos documentos – Nessa etapa, o Registrador de
Imóveis competente realizará uma análise formal do requerimento e dos
documentos apresentados pelo solicitante, averiguando se a petição inicial possui os
requisitos essenciais exigidos pelo artigo 3º, Provimento nº 65/2017 – Conselho
Nacional de Justiça, juntamente com os documentos indispensáveis e previstos no
artigo 4º do mesmo Provimento nº 65/2017 e também artigo 216-A da Lei de
Registros Públicos, que comprovem a usucapião de determinado imóvel.
Constatando-se, nessa análise prévia e formal, de que existem documentos
faltantes, o Oficial de Registro de Imóveis apresentará nota devolutiva 63 ao
requerente, para ser respondida no prazo legal. Caso não sejam apresentados os
documentos faltantes e necessários, ou sanadas asfalhas de prosseguimento da
análise do requerimento da usucapião, este será rejeitado com ao posterior
cancelamento da prenotação.
3º Etapa – buscas no Registro de Imóveis – objetiva essa fase à análise
aprofundada do requerimento inicial e de toda a documentação apresentada.
Corresponde a uma fase interna em que o Registrador de Imóveis compara as
informações contidas nos arquivos da Serventia com as informações apresentadas
pelo requerente da usucapião, buscando localizar a origem do imóvel usucapiendo,
as áreas confrontantes, os proprietários tabulares de cada área, confirmando se a
área requerida tem matrícula ou não. Compreende a uma etapa de cautela, onde o
Registrador de Imóveis analisa minunciosamente a área do imóvel requerido, para
não haver dúvida quanto à localização e até mesmo quanto à possibilidade de
configurar bem público, sempre no intuito de imprimir maior segurança jurídica para
a decisão de acolhimento ou rejeição do pedido de usucapião.
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O oficial de registro de imóveis, caso a documentação esteja insuficiente ou incompleta, apresentará nota
devolutiva, documentoconstando todas as exigências cuja regularização é necessária ao prosseguimento do
requerimento de usucapião.

4º Etapa – admissibilidade do pedido – corresponde à fase de marcha
processual onde há a análise do pedido em si e da possibilidade jurídica do pedido
para a finalizaçãodo processamento. Nessa fase, o Registrador de Imóveis tem
acesso aos autos protocolados (requerimento, toda a documentação exigida e
realizou as conferências internas), partindo para o juízo de admissibilidade que
contempla tanto a análise de vícios documentais e a possibilidade de
complementação, quanto a constatação de entraves intransponíveis à continuidade
do procedimento. Na análise do pedido, se o oficial de registro de imóveis entender
que o mesmo é juridicamente impossível, poderá rejeitar liminarmente o
requerimento da usucapião.
5º Etapa – notificação por falta de assinatura do titular registral e confinantes
– Ultrapassadas as etapas anteriores sem nenhum óbice intransponível à
continuidade do procedimento de usucapião, caberá ao oficial de registro de imóveis
iniciar a fase de notificação dos titulares registrais e dos titulares confinantes que
não tenham outorgada a anuência previamente. A referida notificação pode ser feita
pelo Oficial do Registro de Imóveis ou por seu preposto, de forma pessoal no próprio
balcão do Cartório, ou via notificação extrajudicial pelo Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, e/ou por carta registrada com aviso de recebimento.
6º Etapa – intimação dos entes públicos – essa etapa está prevista no artigo
15 do Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça e do artigo 216 – A, §
3º da Lei de Registros Públicos, segundo o qual “o oficial do 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 dias sobre o pedido”. Tal intimação
é obrigatória, sendo dever do Oficial de Registro dar ciência aos entes públicos sob
pena de nulidade do procedimento extrajudicial de usucapião.
7º Etapa – publicação de edital – a finalidade dessa etapa é cientificar
terceiros

sobre

o

requerimento

de

usucapião

de

determinado

imóvel,

possibilitandoaos interessados poderão se manifestar em 15(quinze) dias. O
Provimento nº 65/2017, artigo 15 e o artigo 216 – A, § 4º, Lei de Registros Públicos
dispõe que “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 quinze dias”, etapa essa essencial para
dar ampla publicidade ao requerimento e procedimento da usucapião.

8º Etapa – nota fundamentada – cumpridas regularmente as etapas
anteriores, o Oficial de Registro analisará o mérito do requerimento e toda a
documentação que o instruíram com a finalidade de verificar se estão em ordem.
Caso haja alguma dúvida ou imprecisão, o Registrador pode solicitar documentos ou
realizar diligências para dirimir qualquer inconsistência. Entretanto, o artigo 17, §2º
do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça e do art. 216-A, §8º da Lei
de Registros Públicos dispõe que “ao final das diligências, se a documentação não
estiver em ordem, o oficial do registro de imóveis rejeitará o pedido”. Já o artigo 22
do Provimento 65/2017, Conselho Nacional de Justiça dispõe que “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”.
9º Etapa – registro – após a emissão, pelo Registrador, da nota fundamentada
de deferimento do requerimento da usucapião e reconhecimento da propriedade,
será realizado o registro do imóvel como sendo o ato final do procedimento,
utilizando-se o mesmo número de ordem do protocolo.

3.2.1 O Requerimento e a Documentação

O procedimento da usucapião extrajudicial depende da correta apresentação
da documentação prevista em lei, juntamente com o requerimento instruído com
todas as informações necessárias para o seu enquadramento legal.
De acordo com o art. 216-A, caput da Lei de Registros Público e do art. 2º do
Provimento

nº65/2017

reconhecimento

do

extrajudicial

Conselho
da

Nacional

usucapião,

de

Justiça,

formulado

o

pelo

pedido

de

requerente,

necessariamente terá que ser representado por advogado ou por defensor público,
reservando a lei, a tarefa exclusiva ao advogado de subscrever o requerimento e
apresenta-lo, juntamente com a documentação ao registrador de imóveis do local
onde o imóvel está localizado.
O requerimento terá que conter os mesmos moldes de uma petição inicia,
estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil e indicará as informações
imprescindíveis da usucapião do imóvel pretendido, conforme artigo 3º do
Provimento nº65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, tais como: a modalidade de
usucapião requerida e sua base legal ou constitucional; a origem e as características
da posse; o nome e o estado civil de todos os possuidores anteriores para fins de

soma do tempo de posse ao do requerente para completar o período aquisitivo; a
individualização do imóvel com a indicação do número da matrícula ou a informação
de que o imóvel não se encontra matriculado; e o valor atribuído ao imóvel
usucapiendo.
Além das especificidades descritas acima, o requerimento deve ser instruído
com documentos exigidos pelo art. 4º do Provimento nº65/2017 do Conselho
Nacional de Justiça, quais sejam: ata notarial específica para a usucapião em
cartório; planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente
habilitado e pelos titulares dos direitos constantes na matrícula do imóvel
usucapiendo; justo título ou outro documento que comprove o tempo da posse;
certidões negativas que demonstrem a inexistência de qualquer ação que
caracterize oposição à posse do imóvel; procuração pública ou particular com firma
reconhecida por semelhança ou autenticidade, outorgando poderes especiais ao
advogado que peticionou o requerimento da usucapião; e certidão dos órgãos que
demonstre se o imóvel enquadra-se como urbano ou rural.

3.2.2 A ata notarial

Ata notarial corresponde ao instrumento público pelo qual o tabelião ou
escrevente autorizado constata e declarafielmente os fatos, as coisas, as situações
ou as pessoas para comprovar o seu estado ou a sua existência.
Esse instrumento probatório está previsto no artigo 7º, III da Lei nº 8.935/94 e
pelo art. 384 do Novo Código de Processo Civil, lavrado com exclusividade pelo
tabelionato de notas.
De acordo com o art. 216-A em vigor, a ata notarial é um dos documentos
essenciais para instruir o requerimento do interessado ao procedimento extrajudicial
da usucapião. Veja-se:
“Art.216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado,
representado por interessado, instruído com:
I – ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do
requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas
circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei n.º 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”; (grifo nosso)

Denota-se que a ata notarial de usucapião possui uma natureza específica de
exame de documentos, de diligência ao local do imóvel quando necessária, de
coleta de declarações do requerente e de terceiros.
De acordo com o art. 4º, I do Provimento nº65/2017 do Conselho Nacional de
Justiça, a ata notarial corresponde ao documento que atestará: a individualização do
imóvel, com sua descrição conforme matrícula do registro ou conforme descrição da
área; o tempo e as características da posse; a forma de aquisição da posse; a
modalidade de usucapião requerida, com o embasamento legal; o valor do imóvel; e
quaisquer outras informações que o tabelião de notas considerar pertinente para a
instrução do procedimento de usucapião.
Nesse diapasão, na confecção da ata específica para a usucapião, o tabelião
de notas desenvolve a atividade de análise de documentos, de qualificação das
partes envolvidas no requerimento de usucapião, ou seja, o tabelião faz um trabalho
de cognição de uma situação fática e atesta todas as informações essenciais
previstas nas normas em vigor.

3.2.3 A Planta e Demais Documentos Técnicos

De acordo com as normas em vigor sobre a usucapião, não há uma
regulamentação específica sobre a planta e o memorial descritivo da área de posse
a ser usucapida, como há a previsão específica do conteúdo mínimo da ata notarial.
O artigo 4º, II do Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça
assim dispõe:
Art 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público
constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:
II – 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;

Como se depreende do artigo acima, os documentos elencados no inciso II do
Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça são imprescindíveis para
instruir o requerimento de usucapião em cartório, devendo seguir as normas
técnicas das plantas e memoriais descritivos específicas para os engenheiros
agrônomos e agrimensores.

A planta e o memorial descritivo, além de serem assinados por profissional
legalmente habilitado, deverá ser também assinado pelos titulares dos direitos –
registrados ou averbados – na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis que fazem fronteira com o mesmo (confinante), ou ainda, as assinaturas dos
ocupantes a qualquer título quando o imóvel não tiver registro.
Corrobora-se com esse entendimento o disposto no artigo 216-A, II da Lei de
Registros Públicos, que prevê a assinatura de todos os interessados no
requerimento da usucapião extrajudicial.
Caso a planta e o memorial descritivo não contiver a assinatura de qualquer
um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel objeto
da usucapião ou na matrícula dos imóveis confinantes, o registrador competente tem
o dever de notificá-los pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para
que se manifestem expressamente no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o
silêncio se considera como concordância, conforme artigo 216-A, §2º da Lei de
Registro de Públicos.

3.2.4 Os Documentos Comprobatórios da Posse

O artigo 4º, III do Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de
Justiçaconsidera o “justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a
origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse” como
necessários para instruir o requerimento da usucapião extrajudicial.
O entendimento que se tem das normas da usucapião extrajudicial quanto a
esse inciso tende a firmar a concepção de que, justo título, deve ser considerado
como o documento ou conjunto de documentos que demonstrem a origem, a cadeia
possessória e o tempo de posse do requerente em conexão com a posse do
proprietário registral ou, caso não haja matrícula, demonstre a conexão com a posse
de forma originária.
Nessa mesma esteira, entende-se que quaisquer outros documentos
destinados à comprovação da posse são de várias naturezas, não havendo um rol
taxativo na legislação em vigor e nem a exigência de certa modalidade de
documento, sendo que se deve ter em mente que os documentos apresentados
devem ser suficientes para o convencimento do tabelião para instruir tanto a ata

notarial, quanto suficientes para comprovar a posse ao registrador competente para
o processamento do requerimento da usucapião.

3.2.5As certidões da distribuição

A condição sinequa non para que o seja adotada a via extrajudicial em
cartório, é que os procedimentos sejam feitos sem litígio, ou seja, em comum acordo
com as partes envolvidas.
Para que o registrador competente ao processamento do requerimento da
usucapião se resguarde e confirme o caráter voluntário e não litigioso do mesmo, a
lei previu a necessidade de que sejam extraídas certidões dos órgãos competentes.
O art. 4º, inciso IV do Provimento nº65/2017 do Conselho Nacional de Justiça
assim dispõe:
“Art 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público
constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:
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;”(grifo
nosso)

Assim, a exigência dessas certidões é justamente verificar se existe ação
judicial possessória ou petitória em face do imóvel objeto da usucapião, ações de
protesto ou notificações judiciais para se exigir a cessação da posse, que
descaracterize a condição de posse mansa e pacífica.
Se as certidões demonstrarem a existência de ações que configurem litígio
sobre o imóvel da usucapião, descaracteriza-se o fundamento da formalização da
vontade das partes de forma pacífica, não sendo possível a usucapião extrajudicial.
Entretanto, caso existam outras ações contra as pessoas do art. 4º, IV, “a”, “b”
e “c” do provimento acima mencionado, que não configurem nenhum embaraço com

o fato possessório, vale ressaltar que em nada prejudicam o procedimento da
usucapião em cartório. Ademais, o registrador competente para processar o
requerimento da usucapião poderá exigir documentos complementares para
esclarecer o conteúdo das certidões e decidir de prossegue ou não com o
reconhecimento da usucapião em cartório.
O Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a
apresentação de certidões dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça
Federal de forma genérica, sem esclarecer de forma específica de qual
especialidade. Ocorre que a doutrina entende que as certidões de distribuição cível
das Justiças Estaduais e Federais são suficientes, não se exigindo certidões de
distribuição de feitos criminais, nem trabalhistas e nem eleitoral.

3.2.6 A descrição georreferenciada

O georreferenciamento consiste no mapeamento, na descrição geográfica de
um imóvel rural, referenciando os vértices de seu perímetro a referências
geodésicas - Sistema Geodésico Brasileiro, definindo sua área e sua localização
geográfica no globo terrestre. De acordo com a nova legislação brasileira, Lei
10.267/01, Decretos 4.449/02 e 5.570/05, as descrições georreferenciadas tem a
finalidade de instruir documentalmente a regularização fundiária dos imóveis rurais
no Cartório de Registro de Imóveis competente.
A exigência legal da descrição georreferenciada do imóvel somente se aplica
a imóveis rurais, assim, não há a aplicabilidade da exigência desse documento em
imóveis urbanos, qualquer que seja a sua dimensão.
Denota-se que a descrição georreferenciada é essencial à regularização
fundiária de qualquer imóvel rural, tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial.
O art. 4º, V do Provimento 65/2017 – Conselho Nacional de Justiça, que trata
sobra a usucapião em cartório assim dispõe:
“Art 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público
constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:
V – descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei n. 10.267, de
28 de agosto de 2001, e nos decretos regulamentadores”

Sendo assim, depreende-se que as informações georreferenciadas sobre um
imóvel precisam seguir as regras previstas nas leis em vigor descritas acima e com
descrições técnicas específicas, não cabendo maior abordagem por este trabalho.
O Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça também prevê:
“Art. 19. O registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel
rural somente será realizado após a apresentação:
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, conforme as áreas e os prazos previstos na Lei n.
10.267/2001 e nos decretos regulamentadores.” (grifo nosso)

Ao determinar que o requerimento extrajudicial de usucapião de imóvel rural
somente será registrado após a certificação do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, de que não há sobreposição de áreas rurais constantes
no cadastro de cada área georreferenciada, determina o caráter essencial do
documento de georreferenciamento para que haja um procedimento de usucapião
em cartório com segurança jurídica, onde o direito de propriedade e de posse dos
confrontantes esteja resguardado.

3.2.7 Documentos Relativos à Representação Postulatória
Tanto a Lei nº 6.015/77 – Lei de Registros Públicos, quanto o Provimento do
Conselho Nacional de Justiça que estabelece diretrizes para a usucapião
extrajudicial são unânimes em prever que, o requerimento da usucapião em cartório
tem que ser subscrito por advogado ou por defensor público legalmente habilitados e
com poderes específicos para o desempenho dessa atividade.
Está previsão estácontida no Provimento nº 65/2017 – Conselho Nacional de
Justiça:
“Art. 2º Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião formulado pelo requerente
– representado por advogado ou por defensor público, nos termos do
disposto no art. 216-A da LRP –, que será processado diretamente no
ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o
imóvel usucapiendo ou a maior parte dele.” (grifo nosso)

Corroborando com esse entendimento apresenta-se o art. 4º do mesmo
Provimento do Conselho Nacional de Justiça:
“Art 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público
constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:
VII – declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que
outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião;
VI – 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;”

Conforme se depreende das normas acima, é condição sine que non que o
requerimento de usucapião sobre determinado imóvel seja subscrito por advogado
ou por defensor público legalmente habilitados através de procuração pública ou
instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com poderes especiais e
específicos para atuarem nesse procedimento de usucapião extrajudicial.

3.2.8 Comprovação da Natureza Urbana ou Rural do Imóvel

O Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça exige, no art. 4ª,
VIII, que o requerimento da usucapião em cartório seja instruído com “certidão dos
órgãos municipais e/ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel
usucapiendo, nos termos da Instrução Normativa Incra n. 82/2015 e da Nota Técnica
Incra/DF/DFC n. 2/2016, expedida até trinta dias antes do requerimento”.
Apesar da previsão legal descrita acima, entende-se que tal exigência se faz
necessária apenas quando houver dúvida quanto à natureza urbana ou rural do
imóvel usucapiendo. Não há justificativa plausível de se exigir essa certidão se os
registros anteriores do imóvel contiverem a especificação do imóvel como urbana ou
rural. Ademais, caso haja dúvida sobre essa informação, o registrador pode solicitar
essa certidão e tantas informações necessárias para seu convencimento.

3.3 Anuência e a Impugnação

A anuência consiste na conduta de aprovação, na concordância que exige a
autorização da parte envolvida no negócio jurídico. No procedimento de usucapião
extrajudicial, a anuência pode ser expressa, tácita, dispensada ou incabível, sendo

de suma importância que o titular registral e os confrontantes do imóvel usucapiendo
sejam notificadas para tomarem conhecimento do requerimento pretendido pelo
possuidor.
A redação original concedida pelo Código de Processo Civil de 2015 ao artigo
216-A da Lei nº 6.015/1973, que dispunha sobre a usucapião em cartório deixava
explícita a exigência da anuência expressa de todos os titulares de direitos reais
existentes, tanto do imóvel usucapiendo quanto dos imóveis confinantes, sendo o
silêncio interpretado como discordância. Ou seja, de acordo com a redação desse
artigo, todos os titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados
na matrícula do imóvel objeto do procedimento de usucapião eram, necessariamente
notificados, pelo registrador competente, pelo correio com aviso de recebimento ou
pessoalmente, para se manifestarem de forma expressa em 15 (quinze) dias.
Com o advento da lei nº 13.465 em 2017, houve a alteração da redação do
inciso II e § 2º do artigo 216-A da mesma Lei de Registro Público, onde os titulares
de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na
matrícula dos imóveis confinantes precisam ser apenas notificados pessoalmente ou
pelo correio com aviso de recebimento, para se manifestarem em 15 (quinze) dias,
porém, o silêncio dos mesmos é considerado como concordância.
Logo, não há como reconhecer a usucapião sem que as partes,
supostamente prejudicadas, tenham a possibilidade de se manifestar, haja vista que
o reconhecimento da usucapião extingue formalmente o direito de propriedade do
titular registral, sendo necessária, portanto, a notificação do titular para possibilitar a
sua manifestação.
Ademais, não há como conceber como justa a usucapião de um bem apenas
com a anuência dos confrontantes, sem que o titular registral, devidamente
identificado na matrícula, seja sequer notificado do pedido formulado que afeta seu
patrimônio.
Como se denota, a forma da anuência é questão de relevo na usucapião
extrajudicial, eis que esta só se efetiva na ausência de controvérsia entre os
possíveis atingidos. Assim, a anuência pode ser expressa pelo titular registral do
imóvel usucapiendo e dos imóveis confinantes através das assinaturas na planta ou
memorial descritivo, devidamente reconhecidas as firmas – por semelhança ou
autenticidade.

O titular registral também pode manifestar sua anuência expressa através de
instrumento autônomo, elaborado antes ou depois do protocolo do requerimento no
Registro de Imóveis. O mesmo pode ser feito após a notificação, sem a necessidade
de comparecimento ao Cartório de Registro de Imóveis.
O artigo 12 do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça prevê
que, nas hipóteses de falecimento do titular registral, a anuência expressa pode ser
concedida pelos herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública
declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante. No caso de
existência de inventário judicial, a cópia autenticada do termo de inventariante é
suficiente para conferir a anuência.
Se a anuência precisar ser dada por pessoa jurídica, basta que o
representante junte cópia atualizada do registro da empresa na Junta Comercial,
demonstrando os poderes e a representação. No caso de a pessoa jurídica já estar
dissolvida, o encargo cumpre ao liquidante.
Conforme redação dada pela Lei nº 13.465/2017 que alterou o disposto no art.
216-A, II, §2º da Lei nº 6.015/73, a inércia do titular registral ou dos confrontantes é
considerada como anuência-concordância, o que alavancou sobremaneira a
utilização do procedimento da usucapião extrajudicial, uma vez que o texto da
legislação anterior considerava expressamente que a inércia (silêncio) dos titulares
de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na
matrícula dos imóveis confinantes, após notificados pessoalmente, era considerada
como discordância, o que dificultava e até mesmo inviabilizava a efetividade do
instituto da usucapião em cartório, uma vez que há grande dificuldade do registrador
conseguir a anuência expressa de todos os envolvidos no procedimento de
usucapião de um determinado imóvel.
Nesse diapasão, a anuência tácita, em vigor com a publicação da lei nº
13.465 em 2017 que alterou o art. 216-A da Lei de Registro Público, correspondente
ao silêncio após regular notificação, é interpretado como concordância ao
procedimento de usucapião ao imóvel pretendido.
A anuência presumida está prevista no art. 13, caput e §1º, I a VII do
Provimento nº 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerando
dispensada a notificação prevista no art. 216-A, II, §2º da Lei nº 6.015/73 se
apresentados documentos previstos no referido artigo do Provimento nº 65 do CNJ,
flexibilizando assim, as formalidades exigidas pela Lei de Registros Públicos na

medida em que documentos antes não aceitos pelo registrador como prova da
posse, com a legislação atual passam a ter utilidade e servir como fundamento à
simplificação da usucapião extrajudicial.
O art. 10, §10 do Provimento nº 65/2017 do CNJ prevê a anuência
dispensada ao estabelecer que “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”. Desse modo, com a delimitação irrefutável do imóvel,
existindo perfeita correspondência entre o imóvel registrado e o imóvel usucapido,
mostra-se desnecessária a intimação e a anuência dos confrontantes do imóvel.
Entende-se como incabível a anuência quando não houver titulares de direito
do imóvel usucapido para se notificar. Nesse sentido, como o seu destinatário não
pode ser identificado pelo fato do imóvel não ter registro em cartório, a notificação
perde o sentido.
Francisco José Barbosa Nobre64 explica que a anuência no procedimento de
usucapião extrajudicial pode ser expressa, tácita, presumida, dispensada ou
incabível. Para o autor, anuência expressa é aquela manifestada pela assinatura na
planta ou memorial descritivo ou aposta em documento autônomo. Tácita é a
anuência decorrente do silêncio após a notificação. Anuência presumida se aplica ao
proprietário tabular e resulta da comprovação de existência de negócio jurídico entre
o titular registral e a parte interessada. Já a anuência dispensada é a prevista pelo §
10 do artigo 10 do provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, que
estabelece que “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 notificação dos confrontantes do
imóvel”. Incabível é a anuência quando o imóvel não tiver confrontantes que não o
Poder Público.
Entende-se por impugnação, a contraposição do titular registral ou dos
confrontantes ao procedimento de usucapião de determinado imóvel, que de acordo
com o art. 132 do Código Civil em vigor, possuem o prazo de 15 (quinze) dias
corridos para se manifestarem, contado o prazo de forma separada para cada um
nos notificados.

64Nesse

sentido, Op. Cit. p. 79-82

Exatamente

por

se

tratar

de

direito

de

propriedade

assegurado

constitucionalmente, e vista que o reconhecimento da usucapião extingue
formalmente o direito de propriedade do titular registral, são imprescindíveis os
cuidados para que se evite, na ânsia de tornar efetivos comandos constitucionais
como regularização fundiária, função social da propriedade de direito à moradia
(todos diretamente ligados à dignidade da pessoa humana), a expropriação para fins
diversos daqueles previstos pelo ordenamento jurídico como integradores da paz
social.
Nessa toada, previu o § 10 do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos:
“Art. 216-A.Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado,
representado por interessado, instruído com:
[...]
§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares
de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis
confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro
interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo
da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a
petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.” (grifo nosso)

Desse modo, havendo impugnação de qualquer dos titulares de direitos
constantes da matrícula do imóvel usucapiendo ou dos confrontantes, ou de algum
ente público, ou mesmo de terceiro interessado, configurar-se-á a manifestação de
litigiosidade e, de pronto, estará inviabilizada a usucapião extrajudicial.
Percebe-se com clareza solar que toda contraposição deve atender ao
mínimo de razoabilidade e elencar motivos fáticos e de direito a fim de que possa
ser recebida como válida a geração de algum efeito jurídico relevante que não a
mera procrastinação.
Apesar do “ensurdecedor” silêncio legal quanto à matéria que poderia in tese
ser trazida à colação apta e capaz de obstar o procedimento de usucapião
extrajudicial, não parece acertada a tese de que bastaria a simples contraposição,
desprovida de qualquer fundamento fático ou jurídico relevante, para ensejar a
impossibilidade de prosseguimento do procedimento.
De acordo com o disposto no art. 216-A da Lei de Registro Público, o lapso
temporal de 15 (quinze) dias para a manifestação de impugnação pelos interessados

no procedimento de usucapião de determinado imóvel, não tem caráter preclusivo.
Entende-se que, cumprindo-se o disposto na lei ao ultrapassar o prazo descrito e
sem impugnação, o procedimento da usucapião seguirá regularmente até decisão
final.
Ocorre que, havendo impugnação mesmo que depois do prazo de 15 (quinze)
dias e antes de lavrado o registro do reconhecimento da usucapião, deverá o
registrador suspender de forma imediata o procedimento.
Suspenso o procedimento da usucapião por motivo de impugnação, o
registrador poderá tentar conciliar ou mediar a situação litigiosa. Caso haja
conciliação ou mediação que resolva os motivos da impugnação, o procedimento
seguirá normalmente até a decisão final do registrador. Entretanto, se os motivos da
impugnação não forem dirimidos, o registrador remeterá os autos ao juízo
competente para prosseguimento, conforme art. 216-A, §10 descrito acima.
Se não houver impugnação até decisão final do registrador e, uma vez
lavrado o registro da usucapião, impugnações posteriores não terão mais acolhida
no

procedimento

extrajudicial, sendo

que

eventual impugnação

que

vise

desconstituir o registro por nulidade deverá seguir os trâmites do artigo 214 da Lei
de Registros Públicos.
Logo, não há como reconhecer a usucapião sem que as partes supostamente
prejudicadas tenham a possibilidade de se manifestar, haja vista que o
reconhecimento da usucapião extingue formalmente o direito de propriedade do
titular registral, sendo necessária, portanto, a anuência atual ou pretérita do titular.
Na falta desta, a notificação deve ocorrer para possibilitar a manifestação.
Não há como conceber como justa a usucapião de um bem apenas com a
anuência dos confrontantes, sem que o titular registral, devidamente identificado na
matrícula, seja sequer notificado do pedido formulado que afeta seu patrimônio.
A forma da anuência é questão de relevo na usucapião extrajudicial, eis que
esta só se efetiva na ausência de controvérsia entre os possíveis atingidos. Assim, a
anuência pode ser expressada pelo titular registral através da assinatura na planta
ou memorial descritivo, devidamente reconhecidas as firmas – por semelhança ou
autenticidade.
O titular registral também pode manifestar sua anuência através de
instrumento autônomo, elaborado antes ou depois do protocolo do requerimento no

Registro de Imóveis. O mesmo pode ser feito após a notificação, sem a necessidade
de comparecimento ao Cartório de Registro de Imóveis.
O artigo 12 do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça prevê
que, nas hipóteses de falecimento do titular registral, a anuência pode ser concedida
pelos herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de
únicos herdeiros com nomeação de inventariante. No caso de existência de
inventário judicial, cópia autenticada do termo de inventariante é suficiente para
conferir a anuência.
Se a anuência precisa ser dada por pessoa jurídica, basta que o
representante junte cópia atualizada do registro da empresa na Junta Comercial,
demonstrando os poderes e a representação. No caso de a pessoa jurídica já haver
sido dissolvida, o encargo cumpre ao liquidante.
Assim, a inércia do titular registral ou do confrontante é considerada como
anuência.A anuência também pode ser decorrente de atos e negócios jurídicos
anteriores.

3.4Procedimentos Relacionados à Usucapião Extrajudicial

Existem procedimentos,também extrajudiciais, relacionados à usucapião em
cartório,

finalísticamente

similares,

ou

seja,

conferem

a

possibilidade

de

regularização da propriedade em decorrência do decurso do tempo.

3.4.1 Usucapião Administrativa

A usucapião

administrativa

foi

instituída

pela

Lei

n.º

11.977/2009,

posteriormente alterada pela Lei n.º 13.465/2017, e recebe esse nome por se
originar de ato da Administração Pública que reconhece a posse do ocupante
através de outorga de título de legitimação da posse, que será inscrita na matrícula,
iniciando a contagem do prazo de usucapião para a conversão em propriedade.
O Poder público, através de procedimento de regularização fundiária, ao
constatar a posse dos ocupantes, pode emitir título de legitimação, na forma definida
no artigo 11, inciso VI (Lei n.º 13.465/2017), a seguir transcrito:
“Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
[...]

VI – legitimação da posse: ato do poder público destinado a conferir título,
por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb 65,
conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma desta Lei,
com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da
natureza da posse”.

Ainda é possível o reconhecimento da situação possessória através da
emissão de Certidão de Regularização Fundiária, com a listagem dos ocupantes
para averbação na matrícula do imóvel. Essa posse é transmissível entre vivos ou
por sucessão, que da mesma forma deverão ser inscritas na matrícula do imóvel,
conforme disposto no artigo 26 da mesma Lei n.º 13.465/2017:
“Art. 26. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa
e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação
de posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão
automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e
as condições do art. 183 da Constituição Federal, independentemente de
prévia provocação ou prática de ato registral”.

Os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal mencionados no
dispositivo acima são a demonstração de que o usucapiente reside no local, que não
possui outro imóvel e que nunca se beneficiou da usucapião constitucional urbana. A
propriedade dominial é adquirida com o preenchimento dos requisitos legais, no
entanto, será necessário levar tal condição ao conhecimento do tabelião para o
reconhecimento do status jurídico de proprietário, tornando-o formal.
Impõe esclarecer que não é possível o reconhecimento da usucapião
administrativa através de procedimento de usucapião extrajudicial, posto que são
modalidades distintas de aquisição da posse, sendo o rito da usucapião
administrativa bem mais simplificado que o previsto no artigo 216-A da Lei de
Registros Públicos.
Como magistralmente explicitado por Daniela do Rosário Rodrigues66:
“Qualquer que seja a espécie de usucapião, quatro requisitos serão sempre
comuns, a saber: posse ad usucapionem – posse mansa, pacífica, tranquila,
ininterrupta e incontestada; animus domini – o ânimo de proprietário
exercendo todas as vertentes do domínio sobre a coisa; e lapso temporal”.

Na usucapião ordinária, também são exigidos como requisitos justo título e
boa-fé.
A posse mansa, pacífica, tranquila, ininterrupta e incontestada é aquela em
nunca houve qualquer espécie de oposição à ocupação pelo possuidor, seja pelo
proprietário original seja por seus sucessores. O possuidor exerce sem qualquer
65

Reurb é o procedimento administrativo de regularização fundiária.
Op. Cit. p. 59.
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interferência a disposição física da coisa, inclusive defendendo-a contra a
intervenção de outrem.
No que concerne ao ânimo de proprietário (animus domini), é a exteriorização
do poder físico sobre a coisa, no propósito de tê-la como sua. Trata-se da pretensão
de vir a ser dono da coisa exercendo a posse do bem como se seu fosse.
O lapso temporal diz respeito ao tempo de ocupação e posse exigidos pela
legislação, em cada uma das hipóteses de usucapião, que deve ser comprovado
para a aquisição da propriedade.
Quanto ao justo título, a justeza é no sentido de conferir idoneidade para a
transferência de titularidade.
Trata-se de modalidade em que o adquirente de fato acredita ser o
proprietário da coisa, embora se admita erro no modo ou forma de aquisição, como
na hipótese em que, adquire por instrumento particular bem cuja transmissão requer
instrumento público; ou ainda doação de bem imóvel feita por instrumento particular,
por exemplo.
Quanto à boa-fé, esta está intimamente ligada a conceitos como justiça,
equidade, equilíbrio e lealdade. Juridicamente, trata-se de comportamento honesto e
correto, respeitador da lealdade e dos costumes, ligado diretamente à transparência
e à confiança.
Nas sábias palavras do Professor lusitano Luís Manuel Teles de Menezes
Leitão67:
“A boa-fé subjetiva, alicerçada no convencimento ou consciência de se ter
um bom comportamento em conformidade com o direito, liga-se a um
elemento intencional do indivíduo, exprimindo um estado ou situação de
espírito. Esta modalidade retroreferida, é identificada como “a ignorância de
estar a lesar direitos alheios”.

No intuito de diferenciar boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva, eis o magistério
do Professor e Magistrado Nelson Melo de Moraes Rêgo68:
“Aquela (objetiva) constitui um princípio norteador da conduta das partes,
um padrão objetivo de comportamento e, concomitantemente um critério
normativo de sua valoração; ao que esta (subjetiva) reporta a um elemento
intencional individual, exprimindo um estado ou situação de espírito que
envolve o convencimento ou consciência de se tem um comportamento em
conformidade com o direito”.
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Assim, lógico asseverar que a boa-fé exigida como requisito na usucapião
ordinária se trata de comportamento em conformidade com o direito, retratado em
conjunto de ações que não se destinam a lesionar direitos de outrem.

3.4.2 Direito de Laje

Os problemas de moradia no Brasil não são recentes. Conforme jáexposto,
com a abolição da escravatura, milhares de negros libertos, ávidos por escapar da
vida na dura labuta dos campos e nos engenhos, buscavam nas cidades meios de
sobrevivência e lugares para morar.
A abundância de mão de obra não qualificada, analfabeta e completamente
desprovida de quaisquer recursos transformou as áreas abertas em amontoados de
pessoas que buscaram da forma como podiam improvisar abrigos contra as
intempéries.
O surgimento das favelas e das ocupações é a marca da crise do Império e
do início da República. Parte forçosamente a sociedade agrária e nasce a sociedade
urbana e capitalista.
A profunda crise econômica em que se vê mergulhado o Brasil após a
abolição da escravatura se agrava pela ausência do movimento de industrialização
que já tomava corpo na Europa. A transição de economia campesina a economia
industrial foi lenta e terrivelmente sofrida para a sociedade, marcando o colapso dos
bancos e dos investimentos, a falência dos produtores de café, algodão, arroz e
cana de açúcar (principais produtos de exportação à época) e a impossibilidade de
absorver a mão de obra abundante e excedente transforma o modo de vida da
sociedade brasileira.
Assim, temos uma tradição histórica de concentração populacional em áreas
urbanas e áreas interioranas inóspitas, além de um contingente populacional de
mais de duzentos milhões de habitantes espalhados em um País de dimensões
continentais.
Os paradoxos urbanísticos são visíveis, principalmente nas grandes cidades
onde favelas, morros e construções irregulares são cada vez maiores e mais
evidentes e contrastantes. Nesses aglomerados ocupados de forma irregular e sem
qualquer infraestrutura ou planejamento, a falta de espaço faz com que as

construções se elevem sobre si mesmas, criando novas moradias sobre as lajes de
concreto.
Segundo Cristiano Chaves de Farias, Matha El Debs e Wagner Inácio Dias69:
“a laje é um produto tipicamente brasileiro, decorrente da necessidade de
ter uma referência espacial. A ideia de moradia é inerente à humanidade.
Trata-se de situação verdadeiramente existencial transpassando uma
perspectiva meramente econômica”.

As inovações trazidas pela nóvel legislação que disciplina o direito de laje (Lei
n.º 13.465 de 11 de julho de 2017) permitem uma nova compreensão a partir dos
dispositivos inseridos no Código Civil, em uma perspectiva autônoma e
independente, desatrelada da tipologia subordinada e acessória dos direitos reais
sobre coisas alheias70.
A parca doutrina sobre o assunto em razão da novidade da legislação nos
leva a trabalhar ainda mais sobre a proposta de ultrapassar a perspectiva
patrimonialista do direito de laje para estuda-lo sob o prisma do direito fundamental
de conteúdo social do direito à moradia como obrigação estatal e da função social
da propriedade, entendida como instrumento natural a serviço do bem-estar da
coletividade.
Em dura crítica à Lei n.º 13.465 de 11 de julho de 2017 através da coluna
jurídica Migalhas Quentes publicada em 24 de outubro de 201771, Sílvio de Salvo
Venosa entende que:
“Nessa disposição excêntrica nosso legislador terceiro-mundista confessase como tal bem como se dá por vencido em resolver a problemática
habitacional brasileira, para constituir uma modalidade de direito real que
mais trará problemas que soluções. Raramente far-se-á registro imobiliário
desse jeito, mormente porque imóveis desse jaez situam-se em
comunidades irregulares, com vasta pressão populacional e sérios
problemas de segurança que longe estão de regularização registral. Na
verdade, os sambas e versos que cantam as favelas, hoje denominadas
comunidades, e mencionam as lajes, são formosos nas estrofes, mas
trágicos na realidade.
A introdução em nossa legislação desse denominado direito de laje entre os
direitos reais representa a confissão da falência do sistema habitacional
brasileiro.
(...) Espera-se que a instituição desse insólito direito real de laje atinja bons
resultados. E que o legislador se preocupe também em resolver por outras
formas mais apropriadas e eficientes o vasto problema habitacional
brasileiro ”.

Cristiano Chaves de, EL DEBS, Martha & DIAS, Wagner Inácio. Direito de Laje – Do
Puxadinho à Digna Moradia. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 7.
70Nesse sentido: FARIAS, Cristiano Chaves de, & EL DEBS, Martha. Op. Cit. p.8.
71 Disponível em https://m.migalhas.com.br , consulta em 14.11.2018.
69FARIAS,

Filiamo-nos à corrente doutrinária encabeçada por Cristiano de Farias
Chaves, segundo a qual o direito de laje é “uma categoria jurídica frequente e
vocacionada a ser instrumento de inclusão social e de realização da dignidade
perdida de muitos brasileiros”72.
O direito de laje surgiu em primeira mão como fenômeno social, nas favelas
brasileiras. Outrora chamado de “puxadinho”, parte da necessidade de formalização
da posse e propriedade de construções edificadas no piso superior ou inferior de um
imóvel já edificado.
Nos grandes conglomerados urbanos, essas edificações surgem das
necessidades familiares – quer seja para auxiliar na moradia da família ante o
crescimento natural (exemplo comum de filhos que casam e constroem suas
habitações sobre a residência dos pais), quer seja para complementação de renda,
quando a construção visa propiciar uma nova fonte de renda para o dono de imóvel
(aluguel ou venda).
Uma vez construída, a nova habitação adquire uma autonomia e
independência em relação ao imóvel principal. Assim:
“o direito de laje faz nascer um novo imóvel, autônomo e independente do
preexistente, com projeção jurídica própria, desatrelada da tutela da
propriedade. Trata-se, portanto, de um novo direito real, com características
próprias, sem qualquer relação de dependência ou subordinação jurídica
com a propriedade que lhe serviu de base” 73.

Na perfeita dicção do artigo 1.510-A, o direito real de laje consiste na
possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades
distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário de
uma construção-base ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro
edifique unidade daquela originalmente construída sobre o solo, quando se constatar
a impossibilidade de individualização de lotes, a sobreposição ou a solidariedade de
edificações ou terrenos, contemplando o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos
públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária
autônoma.
O parágrafo terceiro do mesmo artigo 1.510-A do Código Civil define unidades
imobiliárias autônomas aquelas que possuam isolamento funcional e acesso
independente, qualquer que seja seu uso, devendo ser aberta matrícula própria para
cada uma das referidas unidades.
72Op.
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Por previsão do parágrafo quinto do mesmo artigo, as unidades autônomas
constituídas em matrículas próprias poderão ser gravadas ou alienadas livremente
por seus titulares, não podendo o adquirente instituir sobrelevações sucessivas,
observadas as posturas previstas em legislação local.
De outra parte, o direito real de laje não implica em fração ideal do terreno ao
beneficiário ou participação proporcional em áreas já edificadas.
O que distingue o direito de laje do direito de superfície, para Gustavo
Tepedino74, “é a abertura de matrícula registral autônoma e a permissão de
constituição de direito de laje sem a submissão ao regime do condomínio edilício”.
Insta frisar que a aquisição do direito de laje pode se dar por meio de negócio
jurídico, por declaração unilateral de vontade, constituição de sobre laje e por
usucapião, sendo esta última modalidade a única que interessa ao presente trabalho
O direito de laje é direito real autônomo, positivado, cujo regime dispensa a
atribuição de fração ideal.No Código Civil, o direito de laje encontra-se inserto entre
os direitos reais de garantia.
Essa delimitação ainda não é pacífica entre a doutrina até agora existente, eis
que se trata de matéria nova e ainda pouco debatida.
Há quem veja o direito de laje como direito real sobre as coisas
alheias.Segundo Roberto Paulino de Albuquerque Júnior75:
“o debate mais rico envolvendo o direito real de laje repousa em sua
inserção no quadro dos direitos reais e, aí, especificamente, na qualificação
que se lhe atribui. A relação com o direito de superfície já gerou – e continua
a gerar – uma interessante polêmica. Recorde-se que, para alguns autores,
perdeu-se a oportunidade de aprimorar o regramento da superfície, em
cujas fronteiras já caberia o direito de laje”.

Para Carlos Eduardo Elias de Oliveira 76:
“em verdade, o Direito de Laje representa um alargamento da noção
tradicional de Direito Real de Propriedade, em semelhança ao
elastecimento desse conceito que já foi feito, em tempos passados, pela
figura de unidade privativa em condomínio edilício (...)”.

De nossa parte, mais uma vez filiamo-nos à tese de Cristiano Chaves de
Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio Dias77, segundo a qual:
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“Cuida-se, pois, a toda evidência, de uma nova modalidade de direito real,
diametralmente oposta aos direitos de natureza meramente obrigacional.
Dúvida não pode existir, inclusive por força da tipicidade legal, na medida
em que o texto legal é expresso ao afirmar a natureza real da laje. Não se
trata, efetivamente, de uma relação jurídica obrigacional.
Sublinhe-se, por oportuno, que, reconhecida, a natureza real do direito de
lajeserá consequência lógica a possibilidade de transmissão hereditária,
quando do falecimento do titular (que pode ser designado como lajeário),
por se tratar de relação jurídica de conteúdo patrimonial (...)”.

Feitas tais consideração, e em síntese, concluímos que o direito de laje é
direito real sobre coisa própria.
A usucapião era procedimento iminentemente judicial, exceto nas hipóteses
de usucapião administrativa de imóveis da União, de terras devolutas federais,
ambas de âmbito restrito e cujo objetivo primordial era a regularizaçãofundiária de
assentamentos urbanos em contexto também restritoe completamente diferenciado
do disposto no artigo 1.071 do Código de Processo Civil em vigor, que instituiu o
artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, ampliando o leque de possibilidades de
alcance do instituto para a esfera extrajudicial, em tese aplicável a qualquer imóvel
urbano ou rural, respeitados os limites do artigo 183 da Constituição Federal.
A usucapião extrajudicial constitui um instituto complexo e permite inúmeras
interpretações, sendo necessária a edição do Provimento 65/2017 do Conselho
Nacional de Justiça a fim de balizar o procedimento no âmbito das serventias
extrajudiciais de notas e de registro de imóveis quanto a essa atribuição que lhes
fora conferida por lei.
Com maestria, Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio
Dias78 discorrem que:
“Volvendo a ação cuidadosamente para a ação de usucapião, é certo e
incontroverso que a pretensão formulada pelo autor é no sentido de que se
prolate uma decisão judicial julgando procedente o pedido e declarando que
ele preencheu os requisitos durante o lapso temporal exigido. Logo, na ação
de usucapião vislumbra-se uma carga eficacial marcadamente declaratória
da aquisição do domínio pelo usucapiente, durante o lapso temporal exigido
por lei. [...] O pedido formulado pelo usucapiente é direcionado a uma
sentença que lhe declare o domínio, cuja finalidade é a regularização
dominial junto ao registro imobiliário competente”.

No que tange ao direito de laje, os autores mencionados no parágrafo anterior
entendem que por ser suscetível de posse (como de resto todos os bens corpóreos),
infere-se com segurança a possibilidade de usucapião da laje, que denominam
usucapião lajeária.

78Op.
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Quanto ao tema, Flávio Tartuce79 afirma que:
“antes do reconhecimento legal do direito de laje já era reconhecida a
possibilidade de usucapião superficiária (usucapião do direito de superfície):
é perfeitamente possível adquirir por usocapião o direito à superfície, se
houver interesse do usucapiente, assim como ocorre com outros direitos
reais de gozo, caso das servidões”.

Em brilhante colocação, o Professor Pedro Pontes de Azevedo80 diz que:
“a bipartição da propriedade, com as garantias da segurança jurídica daí
decorrentes, permitindo um regime jurídico consentâneo com a propriedade
dinâmica, cumpridora de sua função social, somada à manutenção da
propriedade do solo, são importantes aspectos para patentear a viabilidade
e a diferença deste modelo voltado à garantia do acesso à moradia e, em
última ratio, à prevalência da justiça social e da dignidade humana”.

Na usucapião do direito real de laje incumbe ao usucapiente a prova de que
possui a coisa, durante o lapso temporal exigido por lei, como sendo efetivamente
lajeário, demonstrando ainda que o imóvel sempre manteve acesso autônomo e
independente em relação ao imóvel originário. Também cumpre ao lajeário
demonstrar que todas as despesas, encargos, ou eventuais taxas e impostos
sempre foram custeados por si ou divididos com o proprietário do imóvel originário.
Cumpre ao usucapiente a comprovação de que sua laje é, de fato, unidade
autônoma, e não mero acessório do imóvel principal e que sua posse sobre o bem é
acobertada por essa mesma autonomia.
Releva mencionar que somente será possível a usucapião da laje se o imóvel
originário de base possuir regular matrícula em cartório de registro imobiliário.
O mesmo Pedro Pontes de Azevêdo81 aponta que:
“como é sabido, um grande número de imóveis situados nas áreas de
exclusão social não possui titularidade formal reconhecida, o que
impossibilita a legalização dessa realidade fático-social, não permitindo que
o direito de laje seja instrumento juridicamente efetivo para a diminuição do
déficit habitacional”.

Cristiano Chaves de Farias, Martha El Debs e Wagner Inácio Dias82 acreditam
que a solução para o problema está na própria legislação, senão vejamos:
“Caso o imóvel sobre o qual se edificou a laje não estiver matriculado (o
que, lamentavelmente, é uma tônica da realidade social brasileira) será
necessária uma regularização anterior, pelos meios processuais idôneos –
ou até mesmo por uma ação de usucapião dele também. Aliás não
vislumbramos qualquer problema em que se admita, em uma mesma
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demanda, pedidos de reconhecimento de usucapião da propriedade do
imóvel originário e da laje que lhe é adjacente”.

Como já foi mencionado alhures, o direito de laje é autônomo e independente
em relação à propriedade de base e, portanto, em nada afeta o exercício dos direitos
do titular do bem originário.
Em outro diapasão, o lajeário deve comprovar que já exercia o seu direito real
durante o lapso temporal exigido por lei, o que deixa claro e evidente que para tanto
teve a anuência do titular do imóvel de base, ou, no mínimo, teve a sua omissão
qualificada pelo tempo como aceitação tácita, razão pela qual a situação jurídica se
protraiu no tempo.
Rodrigo Mazzei83 há muito já afirmava:
“não ser possível negar que o direito de laje já decorria como ‘um
desdobramento importante do direito de superfície pois a sobrelevação é
compatível com a principiologia e a mecânica que envolvem o instituto. De
fato, já era possível reconhecer direitos ao titular da laje, mesmo que a título
de superfície (ainda sem autonomia jurídica, como a que lhe emprestou a
nova norma legal)”.

Considerada aqui a natureza real da garantia, a independência e autonomia
do direito de laje, afirma-se sem sombra de dúvidas, que a aquisição originária do
direito de laje não produzirá qualquer efeito sobre garantia anterior constituída em
favor do credor sobre o imóvel originário, exatamente por se tratarem de unidades
autônomas.
Por derradeiro, incumbe a observação de que ao lavrar o registro público
imobiliário o Oficial de Registro não registrará a perda da propriedade do imóvel de
base. Diferente do que ocorre na usucapião de propriedade simples, é necessária a
referência à matrícula do imóvel originário,haja vista que a laje é derivação dele.
Há que se destacar que a usucapião extrajudicial é uma via facultativa
conferida ao usucapiente para a obtenção do reconhecimento da aquisição originária
do direito real diretamente em cartório.
Atendendo às exigências formais e substanciais, o usucapiente deve,
assistido por advogado ou defensor público, requerer junto ao Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca em que estiver situado o bem, juntando planta e memorial
descritivo do bem usucapiendo, subscrito por profissionais habilitados, com prova de
anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho profissional; ata
notarial lavrada em cartório, demonstrando o lapso temporal exigido pela norma
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legal; certidão negativa dos distribuidores judiciais do local em que estiver situado o
imóvel e do domicílio do usucapiente (se não forem o mesmo), com vistas à
comprovação do caráter manso e pacífico da posse; justo título – se existir – ou
documento comprobatório da origem, continuidade, natureza e tempo da posse.
Frise-se que o ônus da prova de demonstração dos requisitos necessários à
pretensão aquisitiva- animus lajeário – é sempre do usucapiente.
Após a apresentação do requerimento e da documentação, providenciará o
Oficial do Registro as notificações dos interessados, inclusive as três Fazendas
Públicas, confinantes e proprietário tabular. Decorrido o prazo in albis, presume-se o
silencio dos interessados como concordância, o que permite seja lavrada a escritura
pública de titularidade.
É preciso esclarecer que as notificações são pessoais, porém, também é
necessária a publicação de editais, inclusive em jornais de grande circulação, para o
conhecimento de terceiros interessados.
Havendo impugnação, o procedimento será imediatamente encaminhado ao
juízo competente e seguirá o procedimento comum ordinário, sendo instado o
requerente a procedero aditamento da inicial e cumprir com as formalidades
procedimentais requeridas por lei.
Demonstrada

a

regularidade

documental

apresentada

e

inexistindo

impugnação dos interessados, o oficial do cartório procederá ao registro da
aquisição da propriedade, sendo dispensada a fiscalização do Ministério Público ou
a homologação judicial.
Caso

seja detectada

pelo Oficial de Registro

a

irregularidade da

documentação apresentada, indeferirá o pedido, sendo facultado ao requerente
buscar as vias judiciais para ver satisfeita a sua pretensão, se for o caso.

CONCLUSÃO

A usucapião extrajudicial, instituto previsto hoje no ordenamento brasileiro
através da Lei de Registros Públicos e do Provimento nº 65/2017 do Conselho
Nacional de Justiça, tal como exposto no presente estudo, reflete o esforço do
legislador e a necessidade da sociedade de fortalecer os mecanismos de
desjudicialização para a formalização da vontade das partes sem a apreciação do
Poder Judiciário.

O tema “A usucapião extrajudicial como forma de acesso ao direito de
propriedade” foi tratado em três capítulos. O primeiro capítulo, de suma importância
para contextualização

do tema, versou sobre os antecedentes históricos

relacionados ao direito de acesso à justiça, ao direito de propriedade e ao direito à
moradia a partir da Constituição Federal de 1988, abordou-se também os meios
alternativos de solução de conflitos e as serventias/cartórios extrajudiciais como via
de acesso à justiça como um todo.
No segundo capítulo foi abordada a instituição da usucapião no direito
brasileiro, com a Constituição Federal vigente e demais normas, até os dias atuais,
expondo os pressupostos e as espécies comuns da usucapião como um todo, e
também tecendo considerações gerais sobre a possibilidade de escolha dos
procedimentos judicial ou extrajudicial.
O terceiro e último capítulo tratou sobre o instituto da usucapião pela via
extrajudicial, procedimento feito diretamente no cartório de registro de imóveis,
instruído, dentre os documentos descritos pela lei, com a lavratura de ata notarial do
cartório de notas, expondo os aspectos formais desse instituto, estudando tanto os
documentos essenciais previstos pelas normas vigentes, quanto os aspectos
importantes da anuência e da impugnação e, por fim, abordou-se a usucapião
administrativa e o direito de laje como procedimentos relacionados à usucapião
extrajudicial.
Depreende-se que a opção do legislador, ao inovar no ordenamento jurídico,
criando a possibilidade de escolha da via extrajudicial para requerer a usucapião em
cartório, legitima-se por diversos aspectos expostos nesse trabalho.

O primeiro

aspecto refere-se ao sistema jurídico brasileiro apresenta-se em colapso, com um
grande volume de ações ajuizadas dia após dia, dificultando o Poder Judiciário de
solucionar de forma eficaz as crescentes demandas ajuizadas pela população.
Percebeu-se, com o estudo, que outro aspecto importante adveio com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, em que conceitos como o direito à
propriedade foi reestruturado e houve uma nova adaptação ao ordenamento jurídico
em vigor, onde a proteção ao direito à propriedade está em sintonia com a função
social desempenhada.
Nesse diapasão, constatou-seno ano de 2000 que a Constituição Federal em
vigor foi alterada através da Emenda Constitucional nº 26, elevando o conceito de
direito à moradia ao status de direito social fundamental, razão pela qual entende-se

que o Estado tenta desenvolver políticas públicas capazes de fomentar o acesso ao
direito constitucional social de moradia a todo cidadão.
Na pesquisa, denotou-se que tais realidades compuseram o cenário favorável
para o surgimento do fenômeno da desjudicialização, que corresponde a um
somatório de ações por parte do poder público, em retirar a apreciação de
demandas da competência exclusiva do Poder Judiciário, em questões de jurisdição
voluntária, criando a alternativa de serem resolvidas, por exemplo, pelos
cartórios/serventias extrajudiciais, objeto do presente estudo.
Identificou-se

que

o

objetivo

principal

da

adoção

de

práticas

de

desjudicialização visa desfazer o acúmulo sobre o Poder Judiciário em relação às
demandas onde não há litígio e, por isso, não necessitam de decisão do EstadoJuiz, podendo ser resolvidas pelos cartórios com maior celeridade, menor burocracia
e menor custo.
Nessa esteira, entende-se que o “Fenômeno da Desjudicialização” tornou-se
uma ferramenta fundamental para acesso à justiça por vias extrajudiciais. De fato,
além de formalizar documentos imprescindíveis da vida civil, os documentos são
providos de fé pública e segurança jurídica que os balizam como se fossem
chancelados por um Magistrado.
Identificou-se, quanto à desjudicialização do instituto da usucapião, objeto do
presente estudo, que esse instituto foi criado no Brasil em 1999 com a Lei nº 11.977,
criando a possibilidade de regularização de imóveis urbanos através dos cartórios
extrajudiciais, sem a necessidade de ajuizamento de ação de usucapião no Poder
Judiciário.A lei em comento foi alterada posteriormente pela lei nº 12.424/2011, na
tentativa de proporcionar maior efetividade ao instituto.
O código de Processo Civil de 1973 não trazia previsão expressa do instituto
da usucapião extrajudicial e somente dispunha sobre a usucapião judicial. Como se
vê, a usucapião extrajudicial começou a ser prevista em leis esparsas.
Posteriormente a usucapião em cartório passou a ter previsão expressa
através do Código de Processo Civil, através do art. 1071.Entretanto, o art. 1071,
CPC dispunha sobre uma série de requisitos essenciais para que o requerimento de
usucapião fosse apreciado pelo cartório de registro de imóveis. A exigência que
ocasionava o maior entrave para o reconhecimento extrajudicial da usucapião era a
necessidade de concordância expressa do proprietário tabular do imóvel e de todos
os vizinhos confrontantes, sendo que havia a previsão legislativa de que o silêncio

dos mesmos era reconhecido como discordância ao requerimento da usucapião, o
que inviabilizava a efetividade do instituto.
Entende-se que, diante da inoperância das leis anteriores sobre a usucapião
em cartório, foram publicadas novas normas, a lei nº 13.465 de 2017 e o Provimento
nº 65 do Conselho Nacional de Justiça em 2018.
Verificou-se que a lei nº 13.465/2017 dispõe sobre a regularização fundiária
urbana e rural como um todo, inclusive na Amazônia Legal,objetivando concretizar o
direito de propriedade e, por conseguinte, efetivar o direito à moradia; e concedeu o
status de direito real ao direito de laje, assunto aqui abordado de forma superficial,
por não ser o tema do presente estudo.
Já o Provimento nº 65 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes
e parâmetros para o procedimento da usucapião ser realizada pelos cartórios de
notas e de registro de imóveis.
Constatou-se que as duas inovações normativas em vigor e apontadas acima
trazem disposições que se complementam e são unânimes em prever que, via de
regra, não há mais a exigência da anuência expressa do proprietário tabular e dos
confrontantes. Assim, caso não haja a manifestação expressa dos mesmos, serão
notificados para se manifestarem no prazo legal, sendo o silêncio considerado como
concordância ao procedimento da usucapião em cartório, inovação essa que
rechaçou com o maior óbice para que essa via de processamento da usucapião
tivesse maior efetividade.
Sobre o tema estudado se conclui que o instituto da usucapião, pela via
extrajudicial, é uma das alternativas criadas pelo legislador, a fim de que as
demandas relacionadas à regularização do direito de posse que, com o transcurso
do tempo, passa a configurar como uma situação de direito à propriedade, sem a
necessidade de intervenção do poder judiciário para o seu reconhecimento.
Verificou-se, pela análise das novas normas em vigor, que o legislador pátrio
vem desempenhando esforços significativos para efetuar as mudanças necessárias
e facilitar o acesso ao direito de propriedade através dos cartórios de registro de
imóveis do domicílio do imóvel usucapiendo.
Assim, da análise da do art. 216-A da Lei de Registros Públicos e do
Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, normas essas que
estabelecem diretrizes e regras para o procedimento da usucapião extrajudicial,
extraiu-se que a proposta normativa é descongestionar o Poder Judiciário de

matérias não litigiosas e, por isso, de desnecessáriopronunciamento por magistrado.
Logo, concluiu-se que o procedimento extrajudicial visa desburocratizar o instituto da
usucapião, oferecendo a possibilidade do cidadão de regularizar a sua posse de
forma mais célere e menos onerosa, no intuito de dar maior efetividade ao direito
constitucional à propriedade.
Concluiu-se também que, por serem as normas em vigor bem recentes, não
se tem dados estatísticos para mensurar se o instituto da usucapião em cartório está
alcançando os objetivos expostos acima.No entanto, da análise das normas em
vigor, dos poucos livros publicados sobre o tema com as alterações legislativas
recentes e dos artigos pesquisados, depreende-se que o instituto da usucapião
extrajudicial possui as ferramentas necessárias para promover a segurança jurídica
no procedimento de regularização da propriedade particular, com o intuito de ser
meio de acesso ao direito fundamental de propriedade.
Portanto, devido ao caráter recente das normas em vigor, concluiu-se que há
a dificuldade pela falta de conhecimento, pela população, desse instituto. Para
amenizar o desconhecimento do cidadão, há a necessidade veemente de que a
usucapião pela via extrajudicial seja melhor difundida através de políticas
governamentais que informem ao cidadão quanto à possibilidade dessa nova
prática, que busca como escopo ser mais eficiente, célere e menos onerosa de
acesso à regularização da aquisição de direito de propriedade sem a necessidade
de judicializar a demanda.
Ademais, outra dificuldade detectada corresponde ao exercício da atribuição
pelo notário, na confecção da ata notarial, e pelo registrador em todas as etapas de
processamento do requerimento da usucapião, no sentido de se esforçarem em
sanear qualquer empecilho que dificulte o exercício de suas atribuições.
Assim, pode-se observar, pela pesquisa legislativa, documental e bibliográfica
que as alterações trazidas pelo legislador possuem os requisitos mínimos de
aplicabilidade para viabilizar o acesso ao direito de propriedade pela via
administrativa.
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