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• “O novo Código de Processo Civil tem o potencial de

gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais

rente às necessidades sociais e muito menos complexo.”

• “Pretendeu-se converter o processo em instrumento
incluído no contexto social em que produzirá efeito o seu
resultado. Deu-se ênfase à possibilidade de as partes
porem fim ao conflito pela via da mediação ou da
conciliação. Entendeu-se que a satisfação efetiva das
partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é
por elas criada e não imposta pelo juiz.”

» Trechos da Exposição de Motivos do 
Novo CPC

Desjudicialização



• CONSIDERANDO a maior celeridade, redução de

custos e de demandas no Poder Judiciário mediante a

desjudicialização de procedimentos;

» Considerandos do Provimento 65/2017 
do CNJ

Desjudicialização

Tabelionato de Notas → Ofícios de acesso à Justiça



Congestionamento do Judiciário

Taxa de Congestionamento acima de 70%
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Qual o papel do notário na 

usucapião extrajudicial? 

• Novo CPC atribuiu papel coadjuvante,

porém essencial aos notários na

usucapião extrajudicial

• E aos Registradores de Imóveis? Função

inédita e pouco afeta aos princípios da

função registral

• E os Advogados?



O que diz a Lei?
• Art. 216- A Sem prejuízo da via jurisdicional, é 

admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial 

de usucapião(...), instruído com:

• I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando (?)

o tempo de posse do requerente e seus

antecessores, conforme o caso e suas

circunstâncias;

• I -ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando (?)

o tempo de posse do requerente e de seus

antecessores, conforme o caso e suas

circunstâncias, aplicando-se o disposto no art.

384 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015

(Código de Processo Civil); LEI Nº 13.465, DE 11 DE

JULHO DE 2017.



Inovações do Novo CPC

• Ata Notarial

Art. 384. A existência e o modo de existir de

algum fato podem ser atestados ou

documentados, a requerimento do

interessado, mediante ata lavrada por

tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por

imagem ou som gravados em arquivos

eletrônicos poderão constar da ata notarial.



Ata Notarial

• Conceito segundo Código de Normas 

do ES 
Art. 670 . Ata notarial é a certificação de fatos

jurídicos a requerimento da parte interessada e

por constatação pessoal do tabelião ou seu

substituto, cujo objeto não comporte a lavratura de
escritura pública. Pode ser lavrada ata notarial,

entre outros exemplos, para a captura de imagens

e de conteúdo de sites de internet, vistorias em

objetos e lugares, bem como narração de

situações fáticas com o intuito de prevenir direitos

e responsabilidades.



Ata Notarial

• Conceito segundo Código de Normas 

do ES 
Art. 670

§ 1°. Para a formalização da ata notarial poderão

ser realizadas diligências dentro dos limites

territoriais da delegação notarial, inclusive fora do

horário de funcionamento da serventia, se

necessário. O oficial poderá contar com o auxílio

de perito (?).



Ata Notarial

• Conceito segundo Código de Normas 

de MG 
Art. 234. A ata notarial, dotada de fé pública e de força de

prova pré-constituída, é o instrumento em que o tabelião, seu

substituto ou escrevente, a pedido de pessoa interessada,

constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações

para comprovar a sua existência ou o seu estado.

Parágrafo único. A ata notarial pode ter por objeto:

I – colher declaração testemunhal para fins de prova em

processo administrativo ou judicial;

II – fazer constar o comparecimento, na serventia, de pessoa

interessada em algo que não se tenha realizado por motivo

alheio à sua vontade;



Ata Notarial

III – fazer constar a ocorrência de fatos que o

tabelião de notas ou seu escrevente, diligenciando

em recinto interno ou externo da serventia,

respeitados os limites da circunscrição nos termos

do art. 146 deste Provimento, ou em meio

eletrônico, tiver percebido ou esteja percebendo

com seus próprios sentidos;

IV – averiguar a notoriedade de um fato.

• V - atestar o tempo de posse do requerente e de

seus antecessores, conforme o caso e suas

circunstâncias, para fins de reconhecimento de

usucapião. (20/05/2016 – Provimento 325)



Ata Notarial – Código de Normas 

de MG
Art. 235. (671 no CNES) São requisitos de conteúdo da

ata notarial:

I - data e lugar de sua realização, indicando a serventia

em que tenha sido lavrada;

II - nome e individualização de quem a tiver solicitado;

III - narração circunstanciada dos fatos;

IV - declaração de ter sido lida ao solicitante e, sendo o

caso, às testemunhas, ou de que todos a leram;

V - assinatura do solicitante e, sendo o caso, das

testemunhas, bem como do tabelião de notas, seu

substituto ou escrevente, encerrando o ato.

(...)

§ 2º. Recusando-se o solicitante a assinar a ata, será

anotada a circunstância no campo destinado à sua

assinatura. (e no Espírito Santo ?)



Ata Notarial X Escritura Pública

A principal distinção entre a ata notarial e a escritura

pública está na existência ou não de manifestação

de vontade a ser captada das partes e moldada

juridicamente pelo notário.



Código de Normas do ES

Art. 1.287-A (Provimento 20/2017 da

CGJ/ES – suspenso pelo provimento

05/2018)

I - ata notarial lavrada pelo tabelião,

atestando o tempo de posse do

requerente e seus antecessores,

conforme o caso e suas circunstâncias;



A usucapião extrajudicial:um 

necessário melhoramento

• Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), art. 216-

A (redação dada pela Lei 13.465/2017)

• 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer

um dos titulares de direitos registrados ou

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou

na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será

notificado pelo registrador competente,

pessoalmente ou pelo correio com aviso de

recebimento, para manifestar consentimento

expresso em quinze dias, interpretado o silêncio

como discordância concordância.

• Necessidade de atualização do CN/ES – art. 1.287-A, § 2º



REQUERIMENTO
• Legitimidade ativa: INTERESSADO (caput do art.216-

A,LRP)

• Pelo art. 941 do CPC/1973, o interesse de agir era do

possuidor, mas esta regra não foi repetida no novo CPC,

tampouco no art. 216-A da lei 6.015/73;

• Nesse contexto, doutrina entende ser possível que

qualquer pessoa que demonstre interesse jurídico na

usucapião, poderá requerê-la (v.g. credor, etc)



Provimento nº 65 do CNJ –

14/12/2017

- Quase 2 anos depois da vigência do novo

CPC (18/03/2016)

- Lei nº 11.441 04/01/2007 – Resolução nº 35

24/04/2007

- Até a edição do provimento, cada estado

tinha sua regulamentação própria;

- Dificuldades para os operadores do Direito;

- Quase ineficácia Jurídica da Lei;

- Lei nº 13.465 - 11/07/2017



Provimento nº 65 do CNJ 

- O que deve conter a ata notarial?

• a descrição do imóvel conforme consta na

matrícula do registro em caso de bem

individualizado ou a descrição da área em

caso de não individualização, devendo

ainda constar as características do imóvel,

tais como a existência de edificação, de

benfeitoria ou de qualquer acessão no

imóvel usucapiendo;



Provimento nº 65 do CNJ 

• o tempo e as características da posse do

requerente e de seus antecessores;

• a forma de aquisição da posse do imóvel

usucapiendo pela parte requerente;

• a modalidade de usucapião pretendida e

sua base legal ou constitucional; (?)

• o número de imóveis atingidos pela

pretensão aquisitiva e a localização: se

estão situados em uma ou em mais

circunscrições;



Provimento nº 65 do CNJ 

• o valor do imóvel;

• outras informações que o tabelião de notas

considere necessárias à instrução do

procedimento, tais como depoimentos de

testemunhas ou partes confrontantes;

→Podem ser lavradas mais de uma ata

notarial por tabeliães diferentes (art.4º § 7º)?

Emolumentos!

→ A ata pode basear-se apenas nas

declarações do requerente?



Provimento nº 65 do CNJ 

→Deve o tabelião comparecer ao imóvel no

momento da lavratura da ata? Deve

agendar?

→ Qual tabelião tem competência para a

lavratura da ata notarial de usucapião?

→ art. 5º - domicílio do imóvel usucapiendo ou

a maior parte dele.

→E o art.8º da Lei nº 8.935/94?

→E os cartórios de distritos?

→ O Advogado deve comparecer a ata

notarial ?



Provimento nº 65 do CNJ 

→A ata notarial já suficiente para a

usucapião?

Art. 5º § 3º Finalizada a lavratura da ata

notarial, o tabelião deve cientificar o

requerente e consignar no ato que a ata

notarial não tem valor como confirmação ou

estabelecimento de propriedade, servindo

apenas para a instrução de requerimento

extrajudicial de usucapião para

processamento perante o registrador de

imóveis.







Edificação Não Regularizada

Art. 4º, I- Ata notarial (...) que ateste:

a . a descrição do imóvel (...) devendo ainda constar as

características do imóvel, tais como a existência de

edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel

usucapiendo;

Art. 19. § 3º A abertura de matrícula de imóvel edificado

independerá da apresentação de habite-se.



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

Art. 13

2º Em qualquer dos casos, deverá ser justificado

o óbice à correta escrituração das transações

para evitar o uso da usucapião como meio de

burla dos requisitos legais do sistema notarial e

registral e da tributação dos impostos de

transmissão incidentes sobre os negócios

imobiliários, devendo registrador alertar o

requerente e as testemunhas de que a prestação

de declaração falsa na referida justificação

configurará crime de falsidade, sujeito às penas

da lei.



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

Art. 24. O oficial do registro de imóveis não

exigirá, para o ato de registro da usucapião, o

pagamento do Imposto de Transmissão de Bens

Imóveis – ITBI, pois trata-se de aquisição

originária de domínio.



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

1VRPSP - Processo: 1070011-04.2018.8.26.0100

Localidade: São Paulo Data de Julgamento:

11/09/2018 Data DJ: 11/09/2018

(...)

Alega o Oficial que a suscitada possui direitos de

compromissária compradora registrados na

matrícula do imóvel, não sendo possível o pedido

de usucapião, uma vez que a autora poderia

ajuizar ação de adjudicação compulsória. Aduz

que a adjudicação seria o remédio apropriado,

com respectivo recolhimento do ITBI, não sendo a

usucapião meio substitutivo para aquisição de

propriedade.



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

A leitura isolada de tal dispositivo, portanto, daria razão ao

Oficial. Todavia, o caput do Art. 13, bem como seu §1º,

permitem concluir que a mera existência de compromisso

de compra e venda não justifica, por si só, óbice a

usucapião .

Diz o caput do Art. 13 que o requerente pode apresentar

justo título acompanhado de prova de sua quitação como

forma de dispensar o consentimento do titular do domínio, e

o inciso I do §1º menciona que o compromisso de compra e

venda é um exemplo de justo título



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

Em outras palavras, se a parte está impossibilitada de lavrar

a escritura definitiva de compra e venda, e devidamente

justificar as razões para tanto, poderá optar pela adjudicação

compulsória ou pedido de usucapião, a depender do

preenchimento dos requisitos de cada uma destas opções,

não havendo impeditivo, contudo, que opte pela usucapião
quando entender não ser a adjudicação caminho viável para

obter seu direito. (...)



Provimento CNJ nº 65/2017: vedação 

de burla à tributação?

Se o Oficial entende haver indícios de irregularidade, poderá,

com o fim de proteger-se de eventual responsabilidade

tributária, fazer constar na notificação ao Município sua

suspeita. Todavia, havendo justificativa da impossibilidade de

transmissão da propriedade pelos meios tradicionais, e não

havendo impugnação ou suspeita de que a justificativa é

falsa, o Oficial não pode negar o pedido única e

exclusivamente por existir compromisso de compra e venda

registrado, e tampouco pode negar-se a autuar o

requerimento.

(...)

Do exposto, julgo improcedente a dúvida suscitada pelo

Oficial ....



Resp 941.464/SC

julg.: 24/04/2012

Trecho do voto condutor proferido pelo Relator Min. Luís Felipe

Salomão:

(...)É a hipótese, por exemplo, dos instrumentos de promessa de

compra e venda quitados, que a jurisprudência vem reconhecendo

sua aptidão para justificar a usucapião ordinária (...) Ora, tendo

direito à aquisição do imóvel, o promitente comprador pode exigir do

promitente vendedor que lhe outorgue a escritura definitiva de

compra e venda, bem como pode requerer ao juiz a adjudicação do

imóvel. À vista da jurisprudência desta Casa, o registro não é

necessário, nem o instrumento público, seja para o fim da Súmula

84, seja para que se requeira a adjudicação [...]. Podendo dispor

dessa eficácia, a promessa, gerando direito à adjudicação, há de

poder, penso eu, gerar direito à aquisição por usucapião ordinário.

Estou pois adotando outro conceito de justo título, talvez conceito

mais abrangente, e assim estou procedendo em face de julgados

mais recentes desta Corte, dos quais estimo ter tirado

corretasconclusões.



Usucapião de Imóvel sem matrícula?

Art. 1018-A do CNMG

§ 6º. Admite-se o reconhecimento extrajudicial de

usucapião de imóvel não matriculado, devendo o

oficial de registro de imóveis adotar todas as

cautelas necessárias para se certificar de que não

se trata de área pública. (§ 6º acrescentado pelo

Provimento nº 325, de 20 de maio de 2016)



Constituição Federal

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada

pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais

fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o

bem- estar de seus habitantes

§ 1º O plano diretor, (...)é o instrumento básico da política

de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social

quando atende às exigências fundamentais de ordenação

da cidade expressas no plano diretor.



Usucapião de imóvel com área 

inferior ao módulo (urbano ou rural)

RE 422.349/RS Relator: Ministro DiasToffoli

Órgão Julgador:Tribunal Pleno

Data de Julgamento:29/04/2015



RE 422.349/RS

Recurso extraordinário contra acórdão do

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, ao

manter sentença de improcedência de ação de

usucapião urbano, entendeu não se aplicar ao

caso o artigo 183 da Constituição, que estabelece

como possibilidade de usucapião urbano área de

até 250m2, em razão de existir lei municipal[ de

Caxias do Sul] que limita fracionamento de área

em metragem inferior ao módulo definido pelo

plano diretor para os lotes urbanos em 360m2.



RE 422.349/RS

A usucapião especial urbana tem raiz

constitucional e seu implemento não pode ser

obstado com fundamento em norma

hierarquicamente inferior ou em interpretação que

afaste a eficácia do direito constitucionalmente

assegurado.

Tese aprovada: preenchidos os requisitos do

art. 183 da Constituição Federal, o

reconhecimento do direito à usucapião especial

urbana não pode ser obstado por legislação

infraconstitucional que estabeleça módulos

urbanos na respectiva área em que situado o

imóvel (dimensão do lote)

.



Imóvel Rural
(...) Assim, a partir de uma interpretação teleológica da norma, que

assegure a tutela do interesse para a qual foi criada, conclui-se

que, assentando o legislador, no ordenamento jurídico, o instituto

da usucapião rural, prescrevendo um limite máximo de área a ser

usucapida, sem ressalva de um tamanho mínimo, estando

presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência,

parece evidenciado não haver impedimento à aquisição

usucapicional de imóvel que guarde medida inferior ao módulo

previsto para a região em que se localize.

A premissa aqui assentada vai ao encontro do que foi decidido

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em conclusão de

julgamento realizado em 29.4.2015, que proveu recurso

extraordinário, em que se discutia a possibilidade de usucapião de

imóvel urbano em município que estabelece lote mínimo para

parcelamento do solo, para reconhecer aos recorrentes o domínio

sobre o imóvel, dada a implementação da usucapião urbana

prevista no art. 183 da CF.

(REsp 1040296/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

02/06/2015, DJe 14/08/2015)

.



Usucapião Extrajudicial

• O Tabelião como receptor da vontade dos

usuários e responsável pela autenticação e

veracidade dos fatos, deverá ter os cuidados com

a análise de toda a documentação apresentada,

para dar início ao procedimento de usucapião

extrajudicial.

• Isto não retira a responsabilidade dos

declarantes (detentor da posse, advogado,

profissional habilitado, confrontantes e demais

detentores de direitos reais), a exemplo da

rerratificação imobiliária.



Usucapião Extrajudicial

• Tabelião deve tomar cuidado no momento

de eventual colheita de prova testemunhal.

Averiguar hipóteses de incapacidade,

impedimento e suspeição (art.447 do Novo

CPC).



Ata notarial para usucapião

• Devemos consultar a CENSEC ? Penso que não seja

necessária a busca da existência de ato anterior já

informado por se tratar de forma originária de aquisição da

propriedade, mas que talvez seja interessante que o CNB-

CF abra um campo na CENSEC para informar a lavratura

dessas ATAS NOTARIAIS DE USUCAPIÃO. Não temos

ainda o campo "ATA NOTARIAL".

• E a DOI ? Entendo que não seja obrigatória na ata.

Todavia, a Receita Federal entende ser obrigatória pelo

Registro de Imóveis. (Campo do CPF do transmitente?

Declarar que não há!)

• E a CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE? Entendo que

deva ser consultada pelo notário e pelo Registrador de

Imóveis em nome do titular de direito real constante da

matrícula









Roteiro Ata Notarial 
1) Qualificação do Requerente/Solicitante;

2) Descrição e origem do imóvel usucapiendo;

- Benfeitorias, construções;

- Titular do imóvel lançado na matrícula (quando

houver);

- Memorial Descritivo, ART, CAR, CCIR....

3) Da posse do Requerente;

4) Da aquisição da posse;

5) Da Modalidade de Usucapião;

6) Do Valor do Imóvel Usucapiendo;

7) Do Depoimento do requerente da usucapião;



Roteiro Ata Notarial 
8) Do Justo título e/ou documentos que comprovem a

posse;

9) Da Inspeção in loco;

10)Do obstáculo para a correta escrituração das

transações;

11)Das comprovações apresentadas relativamente

aos confrontantes;

12)Da anuência dos confrontantes;

13)Do depoimento das testemunhas;

14)Outras informações



Postura do Tabelião de Notas e 

do Registrador de Imóvel

• É hora dos notários e registradores não

renunciarem ao protagonismo jurídico que a eles

está sendo atribuído. Não devemos refutar a

qualidade de juristas que detemos e, portanto, agir

sempre em consonância com legislação vigente. A

usucapião extrajudicial é, sem dúvida, uma

excelente oportunidade para o crescimento da

classe notarial e registral. Ademais, trata-se de um

instrumento de acesso a justiça e de facilitação da

vida do cidadão que economiza tempo e dinheiro

com o via extrajudicial.



Usucapião Extrajudicial

Muito Obrigado!!!

eduardo@cartorioigarape.com.br



Art. 13. Considera-se outorgado o consentimento mencionado no caput do

art. 10 deste provimento, dispensada a notificação, quando for apresentado

pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a existência de

relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação

das obrigações e de certidão do distribuidor cível expedida até trinta dias

antes do requerimento que demonstre a inexistência de ação judicial contra

o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel

usucapiendo.

§ 1º São exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput:

I – compromisso ou recibo de compra e venda;

II – cessão de direitos e promessa de cessão;

III – pré-contrato;

IV – proposta de compra;

V – reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de

vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote ou

unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de contratar;

VI – procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem,

especificando o imóvel;

VII – escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel;

VIII – documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação.


