
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. 
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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. 


