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EDITORIALEDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente Sinoreg-ES

Unidos para Vencer

ão é de hoje que nos deparamos com situações ameaçadoras à 
atividade notarial e registral. Algumas menos complexas, outras 

mais devastadoras, com possibilidade, inclusive, de extinção de algumas 
especialidades.

Quem pensou que a gratuidade universal do Registro Civil fosse a der-
rocada da atividade e o pior que pudesse ser disparado contra a classe, 
se enganou piamente. A todo tempo somos surpreendidos por leis, ou 
mesmo projetos de leis, com força suficiente para causar grande impacto 
em nosso seio. E para o combate forte, só nos resta uma saída: a união.

Enquanto presidente do SINOREG-ES sempre prezei pela união da ca-
tegoria, tentando, ao máximo, unir as entidades de classe com propósito 
de formação de um diálogo e a consequente atuação convergente perante 
os entes estatais que lidamos diariamente.

Em âmbito nacional, nos filiamos às entidades representativas da cate-
goria com o fim de somar esforços na luta de nossos interesses. Mas não 
basta uma atuação institucional, a participação individualizada de cada 
um de nós é fundamental para somar forças às nossas lutas, pois nossos 
desafios são enormes.

Precisamos enxergar a atividade extrajudicial sob um novo ponto de 
vista, não podemos nos comportar como ilhas isoladas, temos de nos 
comunicar, interligar, somar, agir e unir. O jargão é antigo, porém verda-
deiro: “a união faz a força”.

Boa leitura a todos.

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente do Sinoreg-ES

“Não basta uma atuação institucional, 
a participação individualizada de cada 
um de nós é fundamental para somar 

forças às nossas lutas, pois nossos 
desafios são enormes”

N
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esquisa inédita realizada pelo Institu-
to Datafolha no final do ano de 2015 
constatou que os Cartórios brasileiros 

são a instituição mais confiável do País, dentre 
todas as instituições públicas e privadas avalia-
das. A pesquisa foi realizada com a população 
de cinco capitais brasileiras: Brasília, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

A pesquisa apontou o nível de satisfação 
dos usuários com as atividades extrajudiciais. 
Na avaliação da confiança nas instituições pú-
blicas, com notas de 0 a 10, os Cartórios ob-
tiveram a primeira posição, com média 7,6, à 
frente, por exemplo, dos Correios. Já na com-
paração com todos os demais serviços públi-
cos, 77% dos usuários consideraram os Cartó-
rios ótimos ou bons. A pesquisa ainda apurou 
que 74% dos usuários são contra alterações no 
sistema atual.

Ao lado desta credibilidade e qualidade, 
chama a atenção o resultado do relatório 
Doing Business, produzido pelo Banco Mun-
dial, segundo o qual o custo de transmissão de 
imóveis no Brasil (gastos com escritura públi-
ca, registro e imposto Municipal) é menor do 
que o praticado nos países ricos e o da média 
da América Latina: 3,5% Brasil (SP), 4,2% Paí-
ses Ricos e 6,1% América Latina.

Segundo o presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anore-
g-BR), Rogério Portugal Bacellar, a avaliação 
positiva é reflexo do esforço da categoria para 
aprimorar o sistema extrajudicial e do per-
fil constitucional que ela ostenta, que com-
preende a gestão privada, a responsabilidade 
pessoal dos titulares e a fiscalização do Poder 
Judiciário. “Nos dedicamos constantemente 
ao aperfeiçoamento do sistema, investindo em 
gestão, capacitação e tecnologia a fim de pro-
porcionarmos ao cidadão segurança jurídica e 
acesso fácil, rápido e seguro às informações e 
às nossas atividades”, ressalta Bacellar.

 
Universo pesqUisado – Foram entrevista-
dos homens e mulheres com mais de 18 anos, 
abordados na saída dos cartórios, logo após a 
utilização do serviço. No total foram ouvidas 
1.045 pessoas de quatro capitais (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba) e do 
Distrito Federal. As abordagens ocorreram no 

período de 29 de outubro a 04 de novembro, 
em 97 cartórios, em diferentes horários e dias 
da semana, de forma a ser representativa da 
população usuária deste tipo de serviço.

A maior parcela é composta por homens, 
55% têm ensino superior, com renda acima 
de cinco salários mínimos, e 86% faz parte da 
população economicamente ativa. Além disso, 
57% foram ao cartório para uso próprio e 32% 
para uso de empresa. Dentre as categorias, os 
mais utilizados são os de Notas e de Registro 
Civil, com 44% e 39% respectivamente.

Pesquisa realizada pelo Datafolha junto 
aos usuários de cartórios das cidades de Bra-
sília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo 
Horizonte apontou que a população é contra 
a estatização dos cartórios extrajudiciais. 
Outra questão levantada se referia à possibi-
lidade do deslocamento de algumas ativida-
des dos cartórios para Prefeitura ou outros 
órgãos públicos. O resultado mostra que 74% 
dos usuários são contra estas alterações.

Os entrevistados esclarecem a razão de 
sua oposição quando questionados sobre o 
que aconteceria em tal hipótese: 89% afir-
maram que haveria corrupção, 87% burocra-
cia e dificuldade, 78% insegurança e 73% 
elevação de custos.

A percepção se repete quando se cogita da 
migração de atividades dos cartórios extraju-
diciais privatizados para empresas privadas: 
77% são contra. A maioria dos entrevistados 
(80%) acredita que os custos subiriam, en-
quanto 70% afirmam que haverá burocracia, 
69% dificuldades e 61% corrupção.

De outro lado, mais da metade dos en-
trevistados acreditam que alguns serviços 
públicos melhorariam se fossem prestados 
pelos cartórios. São eles: registro de empre-
sas (63%), emissão de CPF (53%), emissão 
de documento único de identidade (52%) e 
de passaportes (51%).

População é contra a 
estatização dos serviços 
cartorários brasileiros

Pesquisa Datafolha aponta Cartórios como 
as instituições mais confiáveis do País
74% dos usuários são contrários a transferência dos 
serviços praticados pelas unidades para órgãos públicos

P

“Nos dedicamos 
constantemente ao 

aperfeiçoamento do sistema, 
investindo em gestão, 

capacitação e tecnologia a 
fim de proporcionarmos ao 

cidadão segurança jurídica e 
acesso fácil, rápido e seguro 
às informações e às nossas 

atividades”

Rogério Portugal Bacellar, 
presidente da Anoreg-BR
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Provimentoº 48, de 16 de março de 2016.
Estabelece diretrizes gerais para o sistema de 
registro eletrônico de títulos e documentos e 
civil de pessoas jurídicas.
 
A CORREGEDORA NACIONAL DA JUS-
TIÇA, no uso de suas atribuições legais e re-
gimentais:

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar 
o intercâmbio de informações entre os ofícios 
de registro de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas, o Poder Judiciário, a Admi-
nistração Pública e o público em geral, para 
eficácia e celeridade da prestação jurisdicional 
e do serviço público;

CONSIDERANDO que compete ao Poder 
Judiciário regulamentar o registro público 

eletrônico de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas previsto nos arts. 37 a 41 da 
Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;

CONSIDERANDO que compete à Correge-
doria Nacional de Justiça estabelecer diretri-
zes gerais para a implantação do registro de 
títulos e documentos e civil de pessoas jurí-
dicas eletrônico em todo o território nacional, 
expedindo atos normativos e recomendações 
destinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços de registro (inc. X do art. 8º do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça);

CONSIDERANDO que compete às Correge-
dorias Gerais da Justiça dos Estados e do Dis-
trito Federal e dos Territórios, no âmbito de 
suas atribuições, estabelecer normas técnicas 

específicas para a concreta prestação dos ser-
viços registrais em meios eletrônicos,

RESOLVE :
Art. 1º. O sistema de registro eletrônico de 
títulos e documentos e civil de pessoas jurídi-
cas (SRTDPJ), sem prejuízo de outras normas 
aplicáveis, observará o disposto, especialmen-
te:
I - nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de 
julho de 2009;
II - no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezem-
bro de 2006;
III - no § 6º do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
IV - no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de ou-
tubro de 1966 - Código Tributário Nacional;
V - no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973;

CNJ institui o Registro Eletrônico de 
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Provimento nº 48/2016 estabelece as diretrizes gerais 
para a implantação do sistema em todo o território nacional
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VI - na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e 
seus regulamentos;
VII - nos incisos II e III do art. 3º e no art. 11 
da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e
VIII - neste provimento, complementado pe-
las Corregedorias Gerais da Justiça de cada 
um dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Territórios, observadas as peculiaridades lo-
cais.
 
Art. 2º. O sistema de registro eletrônico de tí-
tulos e documentos e civil de pessoas jurídicas 
deverá ser implantado e integrado por todos 
os oficiais de registro de títulos e documentos 
e civil de pessoas jurídicas de cada Estado e 
do Distrito Federal e dos Territórios, e com-
preende:
I - o intercâmbio de documentos eletrônicos 
e de informações entre os ofícios de registro 
de títulos e documentos e civil de pessoas ju-
rídicas, o Poder Judiciário, a Administração 
Pública e o público em geral;
II - a recepção e o envio de títulos em formato 
eletrônico;
III - a expedição de certidões e a prestação de 
informações em formato eletrônico; e
IV - a formação, nos cartórios competentes, 
de repositórios registrais eletrônicos para o 
acolhimento de dados e o armazenamento de 
documentos eletrônicos.
 
Art. 3º. O intercâmbio de documentos ele-
trônicos e de informações entre os ofícios de 
registro de títulos e documentos e civil de pes-
soas jurídicas, o Poder Judiciário, a Adminis-
tração Pública e o público em geral estará a 
cargo de centrais de serviços eletrônicos com-
partilhados que se criarão em cada um dos 
Estados e no Distrito Federal.
§ 1º. As centrais de serviços eletrônicos com-
partilhados serão criadas pelos oficiais de 
registro de títulos e documentos e civil de 
pessoas jurídicas competentes, mediante ato 
normativo da Corregedoria Geral da Justiça 
local.
§ 2º. Haverá uma única central de serviços 
eletrônicos compartilhados em cada um dos 
Estados e no Distrito Federal.
§ 3º. Onde não seja possível ou conveniente a 
criação e manutenção de serviços próprios, o 
tráfego eletrônico far-se-á mediante central de 
serviço eletrônico compartilhado que já esteja 
a funcionar em outro Estado ou no Distrito 
Federal.
§ 4º. As centrais de serviços eletrônicos com-
partilhados conterão indicadores somente 
para os ofícios de registro de títulos e docu-
mentos e civil de pessoas jurídicas que as in-
tegrem.
§ 5º. As centrais de serviços eletrônicos com-

partilhados coordenar-se-ão entre si para que 
se universalize o acesso ao tráfego eletrônico 
e se prestem os mesmos serviços em todo o 
País.
§ 6º. Em todas as operações das centrais de 
serviços eletrônicos compartilhados, serão 
obrigatoriamente respeitados os direitos à pri-
vacidade, à proteção dos dados pessoais e ao 
sigilo das comunicações privadas e, se houver, 
dos registros.
§ 7º. As centrais de serviços eletrônicos com-
partilhados deverão observar os padrões e 
requisitos de documentos, de conexão e de 
funcionamento, da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP e da arquitetura dos 
Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico (e-Ping).

Art. 4º. Todas as solicitações feitas por meio 
das centrais de serviços eletrônicos comparti-
lhados serão enviadas ao ofício de registro de 
títulos e documentos e civil de pessoas jurídi-
cas competente, que será o único responsável 
pelo processamento e atendimento.
Parágrafo único. Os oficiais de registro de tí-
tulos e documentos e civil de pessoas jurídi-
cas deverão manter, em segurança e sob seu 
exclusivo controle, indefinida e permanente-
mente, os livros, classificadores, documentos 
e dados eletrônicos, e responderão por sua 
guarda e conservação.

Art. 5º. Os documentos eletrônicos apresen-
tados aos ofícios de registro de títulos e docu-
mentos e civil de pessoas jurídicas, ou por eles 
expedidos, serão assinados com uso de certifi-
cado digital, segundo a Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira - ICP, e observarão a 
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico (e-Ping).

Art. 6º. Os livros do registro de títulos e docu-
mentos e civil de pessoas jurídicas serão escri-
turados e mantidos segundo a Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, podendo, para este 
fim, ser adotados os sistemas de computação, 
microfilmagem, disco óptico e outros meios 
de reprodução, nos termos do art. 41 da Lei 
n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, e con-
forme as normas editadas pelas Corregedorias 
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Fe-
deral, sem prejuízo da escrituração eletrônica 
em repositórios registrais eletrônicos.

Art. 7º. Os repositórios registrais eletrônicos 
receberão os dados relativos a todos os atos de 
registro e aos títulos e documentos que lhes 
serviram de base.

Parágrafo único. Para a criação, atualização, 

manutenção e guarda permanente dos repo-
sitórios registrais eletrônicos deverão ser ob-
servados:
I - a especificação técnica do modelo de sis-
tema digital para implantação de sistemas de 
registro de títulos e documentos e civil de pes-
soas jurídicas eletrônico, segundo Recomen-
dações da Corregedoria Nacional da Justiça;
II - as Recomendações para Digitalização de 
Documentos Arquivísticos Permanentes de 
2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Ar-
quivos - Conarq; e
III - os atos normativos baixados pelas Cor-
regedorias Gerais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 8º. Aos ofícios de registro de títulos e do-
cumentos e civil de pessoas jurídicas é vedado:
I - recepcionar ou expedir documentos ele-
trônicos por e-mail ou serviços postais ou de 
entrega;
II - postar ou baixar (download) documentos 
eletrônicos e informações em sites que não 
sejam os das respectivas centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados; e
III - prestar os serviços eletrônicos referidos 
neste provimento, diretamente ou por tercei-
ros, em concorrência com as centrais de servi-
ços eletrônicos compartilhados, ou fora delas.

Art. 9º. Os títulos e documentos eletrônicos, 
devidamente assinados com o uso de certi-
ficado digital, segundo a Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP, e observada 
a arquitetura dos Padrões de Interoperabilida-
de de Governo Eletrônico (e-Ping), podem ser 
recepcionados diretamente no cartório, caso o 
usuário assim requeira e compareça na ser-
ventia com a devida mídia eletrônica.
Parágrafo único. Nos casos em que o oficial 
recepcionar quaisquer títulos e documentos 
diretamente no cartório, ele deverá, no mes-
mo dia da prática do ato registral, enviar esses 
títulos e documentos para a central de servi-
ços eletrônicos compartilhados para armaze-
namento dos indicadores, conforme disposto 
no artigo 3º, §4º deste provimento, sob pena 
de infração administrativa.
 
Art. 10. Os serviços eletrônicos compartilha-
dos passarão a ser prestados dentro do prazo 
de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Art. 11. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 16 de março de 2016.
 

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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Corregedor Geral da Justiça, desem-
bargador Ronaldo Gonçalves de Sou-
sa, publicou no Diário da Justiça, as 

alterações no Código de Normas da CGJ relati-
vas aos novos procedimentos a serem adotados 
no Espírito Santo, a partir do novo Código de 
Processo Civil, que entrou em vigor no mês de 
março.

A alteração do código de normas é mais uma 

Corregedoria Geral altera Código 
de Normas em função do novo CPC

Texto traz adaptação ao serviço de usucapião extrajudicial e 
normatiza atuação de notários e registradores no Espírito Santo

O ação do Tribunal de Justiça Estadual para se ade-
quar ao novo CPC, mas também leva em consi-
deração o novo regimento de custas do Estado 
do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013).

Entre as principais alterações realizadas pela 
Corregedoria, estão alguns artigos relacionados 
a cobrança de custas processuais, alimentos, 
penhor legal, usucapião, entre outros, além de 
revogar alguns dispositivos do antigo Código.

Paralelamente, a Comissão de Regimento In-
terno do TJ-ES, formada pelos desembargado-
res Ewerton Schwab Pinto Júnior, Eliana Jun-
queira Munhós Ferreira e Fernando Estevam 
Bravin Ruy reuniu-se para traçar um plano de 
ação e identificar as alterações mais urgentes a 
serem implantadas no Regimento Interno do 
TJES para se adequar ao novo Código de Pro-
cesso Civil.
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Desembargadores que coordenam a revisão do Código de Normas do TJ-ES trabalham na implantação das novas medidas
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“Art. 1.287-A. Sem prejuízo da via jurisdicio-
nal, é admitido o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião, que será processa-
do diretamente perante o cartório do registro 
de imóveis da comarca em que estiver situa-
do o imóvel usucapiendo, a requerimento do 
interessado, representado por advogado, ins-
truído com:  
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando 
o tempo de posse do requerente e seus anteces-
sores, conforme o caso e suas circunstâncias;  
II - planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no 
respectivo conselho de fiscalização profissio-
nal, e pelos titulares de direitos reais e de ou-
tros direitos registrados ou averbados na ma-
trícula do imóvel usucapiendo e 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 docu-
mentos que demonstrem a origem, a conti-
nuidade, a natureza e o tempo da posse, tais 
como o pagamento dos impostos e das taxas 
que incidirem sobre o imóvel.  
§1-0 pedido será autuado pelo registrador, 
prorrogando-se o prazo da prenotação até o 

acolhimento ou a rejeição do pedido.  
§ 2° Se a planta não contivera assinatura de 
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, esse será 
notificado pelo registrador competente, pes-
soalmente ou pelo correio com aviso de rece-
bimento, para manifestar seu consentimento 
expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o 
seu silêncio como discordância.  
§ 3º oficial de registro de imóveis dará ciência 
à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao 
Município, pessoalmente, por intermédio do 
oficial de registro de títulos e documentos, ou 
pelo correio com aviso de recebimento, para 
que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 
o pedido.  
§ 4º oficial de registro de imóveis promoverá a 
publicação de edital em jornal de grande cir-
culação, onde houver, para a ciência de tercei-
ros eventualmente interessados, que poderão 
se manifestar em 15 (quinze) dias.  
§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de 
dúvida, poderão ser solicitadas realizadas dili-
gências pelo oficial de registro de imóveis.  
§ 6- Transcorrido o prazo de que trata o § 
4- deste artigo, sem pendência de diligências 
na forma do § 5 deste artigo e achando-se em 

ordem a documentação, com inclusão da con-
cordância expressa dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados ou aver-
bados na matrícula do imóvel usucapiendo e 
na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial 
de registro de imóveis registrará a aquisição 
do imóvel com as descrições apresentadas, 
sendo permitida a abertura de matrícula, se 
for o caso. 
 
§ 7- Em qualquer caso, é lícito ao interessado 
suscitar o procedimento de dúvida, nos ter-
mos desta Lei. 
 
§ 8- Ao final das diligências, se a documenta-
ção não estiver em ordem, o oficial de registro 
de imóveis rejeitará o pedido. 
 
§ 9 A rejeição do pedido extrajudicial não im-
pede o ajuizamento de ação de usucapião. 
 
§ 10. Em caso de impugnação do pedido de 
reconhecimento extrajudicial de usucapião, 
apresentada por qualquer um dos titulares de 
direito reais e de outros direitos registrados ou 
averbados na matrícula do imóvel usucapien-
do 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 competen-
te da comarca da situação do imóvel, cabendo 
ao requerente emendar a petição inicial para 
adequá-la ao procedimento comum”

Seção IX
Da usucapião extrajudicial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
OFÍCIO CIRCULAR CGJES N.º 11/2016
(Proc. CGJES n.º 201600322603) 
O Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Correge-
dor-Geral da Justiça do E. do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e, 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça é órgão de 
fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com jurisdição 
em todo o Estado, conforme art. 35 da Lei Complementar Estadual 
n.º 234/2002 (COJES). 
CONSIDERANDO a entrada em vigor no próximo dia 18 (dezoi-
to) de março do corrente ano (2016) da Lei Federal n.º 13.105, de 
16 de março de 2015, que institui o novo Código de Processo Civil 
Brasileiro; 
CONSIDERANDO, então, a necessidade de adequar o Código de 
Normas desta Corregedoria Geral da Justiça à nova legislação pro-

cessual, bem como às disposições da Lei Estadual n.º 9.974/2013 
(novo Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo); 
CONSIDERANDO, por fim, o quanto deliberado pela Comissão 
Revisora do Código de Normas e aprovado pelo Exmo. Desembar-
gador Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Processo CGJES n.º 
201600322603; 
COMUNICA a todos os MM. Juízes de Direito do Estado do Espí-
rito Santo, Membros do Ministério Público, Advogados, Notários e 
Registradores, Serventuários da Justiça deste Estado e a quem mais 
possa interessar, a entrada em vigor do PROVIMENTO CGJES N.º 
01/2016, “que altera o Código de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, para adequá-lo ao novo Código de Processo Civil (Lei Federal 
nº 13.105/2015) e ao novo Regimento de Custas do Estado do Espírito 
Santo (Lei Estadual n.º 9.974/2013)”.

Publique-se.
Vitória (ES), 16 de março de 2016. 

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Corregedor-Geral da Justiça
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regime da participação final dos 
aquestos constitui inovação na le-
gislação civil brasileira, apesar de já 

utilizado em países estrangeiros como Alema-
nha, França, Portugal, Espanha, dentre outros.

É também conhecido como um regime hí-
brido, pois se apresenta como regime da se-
paração total na constância do casamento e 
quando da dissolução assemelha-se ao regime 
da comunhão parcial, assim como prescreve o 
artigo 1.672 do Código:

No regime de participação final nos 
aquestos, cada cônjuge possui patrimônio 
próprio, consoante disposto no artigo se-
guinte, e lhe cabe, à época da dissolução 
da sociedade conjugal, direito à metade 

dos bens adquiridos pelo casal, a título 
oneroso, na constância do casamento.

O regime é, na realidade, um regime de se-
paração de bens, enquanto durar a sociedade 
conjugal, tendo cada cônjuge a exclusiva ad-
ministração de seu patrimônio pessoal, inte-
grado pelos que possuía ao casar e pelos que 
adquirir a qualquer título na Constancia do 
casamento, podendo livremente dispor dos 
móveis e dependendo da autorização do ou-
tro para os imóveis (CC. Art. 1.673, parágrafo 
único). Somente após a dissolução da socie-
dade conjugal serão apurados os bens de cada 
cônjuge, cabendo a cada um deles – ou a seus 
herdeiros , em caso de morte, como dispõe o 
art. 1.685 – a metade dos adquiridos pelo casal, 

a título oneroso, na Constancia do casamen-
to. (Gonçalves, Carlos Roberto. 2006, p. 429)

Salienta-se que, na meação dos bens, só 
serão divididos os bens adquiridos a título 
oneroso, diferentemente do que ocorre na 
constância do casamento, que qualquer bem, 
exceto imóveis, adquiridos de qualquer for-
ma poderá, ser livremente administrado pelo 
proprietário, independentemente de autoriza-
ção ou consentimento do outro. Haverá, nes-
te caso, uma expectativa de direito quanto à 
meação. Ainda, esse regime matrimonial será 
útil a cônjuges que exerçam atividade empre-
sarial ou que tenham considerável patrimônio 
ao convolarem núpcias.

Muito embora a administração dos bens seja 

Estudo sobre os regimes 
patrimoniais de bens – Parte 3/6
Regime da Participação Final nos Aquestos e Separação de Bens

Bruno Bittencourt Bittencourt

O
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exclusiva de cada cônjuge, é permitida somente 
a livre alienação de móveis, sendo necessária 
a outorga conjugal para alienação de imóveis. 
A administração exclusiva e a inalienabilidade 
de bens não inclui a doação, que necessita da 
outorga conjugal, podendo o cônjuge lesado, 
ou mesmo seus herdeiros, reinvidicar o bem 
doado sem a devida autorização, ou, então, 
requerer seu cômputo no monte partilhável, 
em valor da época da dissolução (art. 1675). 
(Monteiro, Washington de Barros. 2004, p. 230)

No caso de impossibilidade ou inconve-
niência da divisão, o código faculta aos cônju-
ges a reposição em dinheiro da parte faltante. 
Assim estabelece o artigo 1.684:

Se não for possível nem conveniente a di-
visão de todos os bens em natureza, cal-
cular-se-á o valor de alguns ou de todos 
para reposição em dinheiro ao cônjuge 
não-proprietário.
Parágrafo único. Não se podendo realizar 
a reposição em dinheiro, serão avaliados 
e, mediante autorização judicial, aliena-
dos tantos bens quantos bastarem.

Essa alienação não será necessariamente ju-
dicial, podendo correr pela via extrajudicial. 
Admite, no entanto, no caso do parágrafo úni-
co do aludido dispositivo a autorização judi-
cial para o implemento da reposição devida.

Quanto aos bens móveis, estes serão presu-
midos adquiridos na constância do casamen-
to, salvo prova em contrário. E quanto a ter-
ceiros, o artigo 1.780 os presume do “domínio 
do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso 
pessoal do outro”.

No que toca às dívidas o consorte só res-
ponde pela dívida, contraída pelo outro, que 
houver revertido, comprovadamente, em seu 
proveito, parcial ou totalmente (artigo 1.677 
do CC/2.002). O mesmo critério é adotado em 
caso de morte de um dos cônjuges.

Enfim, não se comunicam para efeito de 
meação os bens elencados no artigo 1.674:

Sobrevindo a dissolução da sociedade 
conjugal, apurar-se-á o montante dos 
aquestos, excluindo-se da soma dos patri-
mônios próprios:
I – os bens anteriores ao casamento e os 
que em seu lugar se sub-rogaram;
II – os que sobrevieram a cada cônjuge 
por sucessão ou liberalidade;
III – as dívidas relativas a esses bens.
Parágrafo único. Salvo prova em contrá-
rio, presumem-se adquiridos durante o 
casamento os bens móveis.

Os bens adquiridos pelo esforço comum do 
casal serão regulados pelo artigo 1.679 e terá 
cada um dos cônjuges uma quota igual no 
condômino ou no crédito por aquele modo 
estabelecido.

Quando da meação, vige um princípio de 
ordem pública, no qual não será permitida 
a renúncia, cessão ou penhora da parte ca-
bível a cada cônjuge no decorrer do regime 
matrimonial (artigo 1.685), tendo em vista a 
preocupação do legislador em sustentar eco-
nomicamente o casamento e a família e de não 
inviabilizar o seu regular desenvolvimento.

Por fim, a morte de um dos consortes não 
alterará a partilha dos aquestos, calculado os 
bens particulares e o monte partível, caberá ao 
sobrevivente sua quota parte e aos herdeiros 
do falecido a outra.

cada cônjuge administrará livremente seu pa-
trimônio, formando apenas duas massas de 
bens, o do marido e da mulher. 

No regime da separação convencional, 
cada cônjuge conserva a plena propriedade, 
a integral administração e a fruição de seus 
próprios bens, podendo aliená-lo e gravá-los 
de ônus real livremente, sejam móveis ou imó-
veis. (...) No regime da separação absoluta os 
cônjuges unem suas vidas e seu destino, mas 
ajustam, por meio do pacto antenupcial, a se-
paração no campo patrimonial. Embora sejam 
marido e mulher, cada qual continua dono do 
que lhe pertencia e se tornará proprietário 
exclusivo dos bens que vier a adquirir, rece-
bendo sozinho, as rendas produzidas por uns 
e outros desses bens. (Monteiro, Washington 
de Barros. 2004, p. 433)

No que toca à administração dos bens du-
rante o casamento, o artigo 1.6881 prevê que 
a responsabilidade será de ambos os cônjuges, 
salvo estipulação em contrário no pacto ante-
nupcial, impondo, p. ex., ao marido o dever de 
assumir sozinho os encargos da família, pagan-
do as despesas com seu patrimônio particular.

Por força dos artigos 1.643 e 1.644 as dívi-
das contraídas em proveito comum do casal 
comunicar-se-ão, não se admitindo, no entan-
to, a comunicação daquelas feitas somente em 
proveito próprio de um dos consortes.

É admitido pela jurisprudência, conforme 
depreende-se da Súmula 3772 do Supremo 
Tribunal Federal, em razão da vedação do 
enriquecimento ilícito, que, se provado que 
o cônjuge casado pelo regime da separação 
convencional concorreu diretamente, com 
capital ou trabalho, para a aquisição de bens 
em nome do outro cônjuge, é cabível a atribui-
ção de direitos àquele consorte. Nota-se que 
o fundamento contrário a este entendimento, 
fundava-se exatamente na irrevogabilidade do 
regime de bens do Código de 1916, revogado 
pelo novel Código.

Portanto, no regime da separação de bens 
formam-se duas massas de bens: do marido 
e da mulher, cabendo a cada um administrar 
que lhe pertence, sendo incumbência de am-
bos a administração do lar, exceto em caso 
de estipulação em contrário no pacto ante-
nupcial.

“Os bens adquiridos pelo 
esforço comum do casal 

serão regulados pelo 
artigo 1.679 e terá cada 
um dos cônjuges uma 

quota igual no condômino 
ou no crédito por aquele 

modo estabelecido.”

regime da separação de Bens
O regime da separação de bens ou separação 
absoluta é considerado pela doutrina o regime 
mais simples previsto na legislação civil bra-
sileira. Está compreendido nos artigos 1.687 
e 1.688 do Código Civil e é adotado como o 
regime obrigatório, nos casos dos casamentos 
realizados nas hipóteses previstas no artigo 
1.641 e seus incisos, sendo o único regime que 
poderá ser imposto pela lei. 

Dispõe o artigo 1.687 do Código Civil que 
“estipulada a separação de bens, estes perma-
necerão sob a administração exclusiva de cada 
um dos cônjuges, que os poderá livremente 
alienar ou gravar de ônus real”, o que significa 
dizer, em outras palavras, que neste regime, 

1Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário 
no pacto antenupcial.
2Súmula 377 – No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

Bruno Bittencourt Bittencourt é advogado, 
assessor da Presidência do Sinoreg-ES, 

pós-graduado em direito notarial e registral 
pela Universidade Anhanguera
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Lei sobre imóveis em terrenos 
da Marinha beneficia 70 mil 
famílias no Espírito Santo
Relator do projeto do Governo Federal, deputado federal Lelo Coimbra (PMDB-ES), 
obteve avanços históricos na proteção jurídica e redução de taxas – até 90% - 
aos moradores de imóveis destas regiões

etenta mil famílias capixabas, sendo 50 
mil só em Vitória, estão sendo benefi-
ciadas pela lei que garante redução de 

taxas e proteção jurídica aos moradores de 
área de terrenos de marinha, que passou a va-
ler no início de janeiro e que teve como rela-
tor o deputado federal capixaba Lelo Coimbra 
(PMDB-ES). A economia pode chegar a cerca 
de 90% só com a alteração na taxa de laudê-
mio – pagamento efetuado à União pela trans-
ferência dos terrenos de marinha. 

Coube também ao deputado federal Lelo 
Coimbra (PMDB), relator da lei de autoria 
do governo, criar mecanismos jurídicos para 
garantir ao foreiro e ocupante o direito de per-
manecer no imóvel sem ter que comprá-lo.

A Lei n° 13.240, que trata da venda de imó-
veis da União em terrenos de marinha, atinge 
o Espírito Santo e outros 16 Estados que são 
impactados por essa cobrança instituída na 
época do Império, em 1831. 

“Tenho recebido muitas manifestações de 
satisfação com a grande redução dos valores 
da taxa de laudêmio. Ao transferir os imóveis, 
o valor chega a 90% de redução”, destacou 
Lelo, que citou o caso de uma pessoa que com-
prou um apartamento e que, ao invés de pagar 
R$ 45 mil, pagou R$ 4,5 mil com a nova regra 
da taxa de laudêmio. Isso foi possível porque 
o deputado conseguiu excluir as benfeitorias 
dos imóveis do cálculo da taxa de 5% do lau-
dêmio, o que diminui consideravelmente o 
valor a ser pago agora.

Os moradores que não têm condições ou 
não querem comprar os terrenos também fo-
ram beneficiados com a diminuição das taxas 
de marinha. Os imóveis enquadrados após 
março de 1988 e que pagavam 5% de taxa 
anual, passam a pagar 2%, assim como os ca-
dastrados anteriormente.

proteção jUrídica
“Ninguém é obrigado a comprar aquilo do 

S

Deputado Federal Lelo Coimbra (PMDB-ES), relator da Lei Federal nº 13.240, 
que solucionou as questões envolvendo terrenos da Marinha

“Ficou demonstrado que os 
terrenos de marinha são 
dispensáveis, caindo por 

terra a justificativa histórica 
do governo de dizer que 
são fundamentais para a 

segurança nacional ou para 
o meio ambiente”

Lelo Coimbra,
deputado federal (PMDB-ES)
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qual já se sente dono. Defendemos a extin-
ção dessa taxa absurda, mas como o Governo 
Federal não abre mão desse recurso, cerca de 
R$ 1 bilhão por ano, criamos mecanismos de 
proteção aos moradores desses locais, que não 
podem ser ainda mais penalizados”, disse Lelo. 

Entre as alterações propostas por Lelo e 
aprovadas na Câmara e no Senado, está a que 
estabelece que os interessados na compra pa-
guem somente pelo terreno, chamado de “ter-
ra nua”, excluindo do cálculo as benfeitorias 
construídas ao longo dos anos pelos morado-
res. E quem quiser comprar terá desconto de 
25% do valor do terreno, ou seja, pagará 75% 
do valor total do imóvel.
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Terrenos de marinha: estão localizados na faixa de 33 metros a partir da linha 
preamar (nível máximo de uma maré cheia) média, criada em 1831, em direção ao 
continente. São áreas pertencentes à União.

Taxa de ocupação: Com a nova lei, todos os moradores passam a pagar 
taxa anual de 2% sobre o valor do domínio pleno do terreno. Na lei anterior, os 
terrenos ocupados até março de 1988 pagavam 2% por ano e, depois dessa data, o 
percentual anualmente era de 5%.

Laudêmio: pagamento de 5% que o morador faz à União pela 
transferência dos terrenos de marinha. Com a nova regra, as benfeitorias 
existentes no local estão excluídas do cálculo da taxa de laudêmio, o que 
reduzirá em cerca de 90%.

Aforamento: os foreiros pagam taxa anual de 0,6% do domínio pleno do terreno 
aforado.

Desconto na compra do terreno: a Lei 13.240 prevê que os interessados 
na compra pagarão somente pelo terreno, chamado de “terra nua”, excluindo do 
cálculo as benfeitorias construídas ao longo dos anos pelos moradores. Eles terão 
desconto de 25% sob o valor do terreno. 

Dinheiro para os municípios: 20% do total arrecadado pela União com 
as taxas serão transferidos aos municípios onde estão localizados os terrenos de 
marinha. Antes da mudança, o valor ficava todo com o governo federal. 

Anistia: As instituições culturais que produzem bens imateriais atestados pelo 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) estão anistiadas das 
suas dívidas e ficarão isentas do pagamento das taxas a partir da nova regra.

A compra pode ser um atrativo, principal-
mente, para quem mora em edifícios, já que o 
morador terá que pagar apenas pela fração do 
terreno que corresponde ao seu apartamento. 
“Com isso, ele ficará livre de vez dessa taxa ab-
surda”, observou.  

“Tenho recebido muitas 
manifestações de satisfação 
com a grande redução dos 

valores da taxa de laudêmio. 
Ao transferir os imóveis, 
o valor chega a 90% de 

redução. Uma pessoa que 
comprou um apartamento 

e pagaria R$ 45 mil de 
laudêmio, com a nova lei 

pagou R$ 4,5 mil. Isso é um 
grande avanço”

Lelo Coimbra,
deputado federal (PMDB-ES)

“Ninguém é obrigado a 
comprar aquilo do qual já se 
sente dono. Defendemos a 

extinção dessa taxa absurda, 
mas como o Governo Federal 
não abre mão desse recurso, 

cerca de R$ 1 bilhão por 
ano, criamos mecanismos 
de proteção aos moradores 

desses locais, que não podem 
ser ainda mais penalizados”

Lelo Coimbra,
deputado federal (PMDB-ES)

para a segurança nacional ou para o meio am-
biente”, completou.

nova lei isenta 
entidades filantrópicas 
O deputado federal Lelo Coimbra também 
conseguiu incluir no projeto a isenção do 
pagamento de laudêmio, do foro e taxas de 
ocupação para as entidades filantrópicas sem 
fins lucrativos das áreas de assistência social, 
saúde e educação. Só para se ter uma ideia, a 
dívida atual da Associação das Paneleiras de 
Goiabeiras com os terrenos de marinha ultra-
passa R$ 75 mil; a do Instituto Braille chega a 
R$ 300 mil. Além de serem anistiadas nos seus 
débitos, elas estarão isentas de pagarem a taxa 
de marinha, o que é essencial para a sobrevi-
vência dessas instituições.

Esses benefícios também serão estendidos 
às Apae de Vitória, Pro-Matre e Obra Social 
Nossa Senhora das Graças (Salesiano).

“São instituições com importantes atua-
ções na sociedade capixaba. Agora a verba 
que ia para os cofres da União poderá ser re-
vertida em mais benefícios para a população”, 
destacou.

Conheça os detalhes sobre a nova Lei

Segundo Lelo, os interessados em adquirir 
os terrenos devem protocolar os pedidos na 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que 
fica no Centro de Vitória, para garantir os be-
nefícios da nova lei.
A Lei 13.240 garantiu ainda a transferência de 
20% do total arrecadado com as taxas para os 
municípios onde estão localizados os terrenos 
de marinha. Antes da mudança, o valor ficava 
todo com a União. 

conqUista histórica
“Trabalhamos muito para conseguir essa con-
quista histórica para os capixabas. A nova lei 
é um grande avanço. Somente em Vitória 50 
mil famílias serão beneficiadas. Nosso traba-
lho agora continua na luta para por fim de vez 
a essa cobrança arcaica”, afirmou Lelo, que foi 
criado na Ilha do Príncipe e orla de Santo An-
tônio, na Capital, onde a família tem uma casa 
em área de marinha.

Para o deputado, a nova lei abre caminho 
para a extinção da cobrança. “Ficou demons-
trado que os terrenos de marinha são dispen-
sáveis, caindo por terra a justificativa histórica 
do governo de dizer que são fundamentais 
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s Registros Públicos garantem au-
tenticidade, segurança e eficácia dos 
atos jurídicos. Entre as atribuições 

desses ofícios estão os registros de pessoas 
jurídicas como as sociedades simples. Mas 
os usuários dessa atividade podem enfrentar 
dificuldades em relação à segurança, cus-
tos, agilidade e burocracia caso o projeto do 
Novo Código Comercial (PL nº 1572/2011) 
seja aprovado. Esse PL estabelece a extinção 

das sociedades simples de responsabilidade 
limitada atualmente registradas nos cartórios 
extrajudiciais - existentes em todas as comar-
cas, determinando suas transferências para as 
juntas empresariais.

Recentemente, as juntas perderam a atri-
buição de autenticação de livros contábeis 
quando enviados por meio eletrônico à Re-
ceita Federal, justamente por terem mais de 
600 mil casos em atraso. “Esses órgãos já não 

dão conta do serviço devido à sobrecarga de 
atividades, o que causa demora na realização 
de procedimentos. Além disso, o prazo para 
abertura de uma empresa nas juntas só é rápi-
do se houver o pagamento de uma guia bancá-
ria denominada ‘taxa de urgência’, no valor de 
cerca de R$150,00, enquanto os cartórios con-
seguem fazer o registro em até cinco dias úteis, 
sem acréscimo no preço tabelado por lei, pois 
têm condições de realizar um atendimento 

Eficiência e segurança do registro 
de negócios em cartório podem ser 
comprometidas pelo Novo Código Comercial

Projeto de Lei nº 1572/2011 pretende passar registros de 
sociedades simples para juntas comerciais, o que pode resultar 
em mais custos, insegurança e burocracia aos cidadãos

O
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personalizado e eficiente”, destaca o presiden-
te do Instituto de Registro de Títulos e Docu-
mentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRT-
DPJ-Brasil), Paulo Roberto de Carvalho Rêgo.

Paulo Rêgo também destaca o fato dos car-
tórios desse segmento estarem presentes em 
quase todas as cidades brasileiras, enquanto as 
juntas comerciais estão situadas somente nas 
capitais. “Ou seja, o PL impõe deslocamentos 
até agora desnecessários aos empreendedores”, 
alerta. Além da cobrança da ‘taxa de urgência’ 
para favorecer alguns trâmites, a dificuldade 
em dar conta da demanda tem feito com que 
algumas dessas autarquias terceirizem parte 
de seus serviços para outras empresas, colo-
cando em risco a segurança dos dados.

Em contrapartida, os cartórios destinados 
a registrar sociedades têm investido cons-
tantemente em tecnologia. A criação de uma 
central nacional desses registros foi uma 
preocupação da categoria, que já tem um sis-
tema em operação, no qual os cartórios estão 
ingressando. “Ou seja, o custo para essa cen-
tralização nacional pelas juntas é bilionário, já 
pelos cartórios é zero para a população”, des-
taca Rêgo.

longe do controle do estado
Ainda de acordo com o projeto do Novo Có-
digo Comercial, as juntas comerciais seriam 
unificadas e entregues para empresas priva-
das, sem controle do Poder Judiciário, que é 
responsável por fiscalizar os cartórios. “Esse 
favorecimento a empresas privadas também 
representa risco de ônus à sociedade, já que, 
enquanto as tabelas de custas dos serviços 
realizados pelos cartórios são instituídas por 
lei, as empresas privadas têm liberdade na co-
brança”, destaca o presidente do IRTDPJ-Bra-
sil, lembrando que “É importante que os de-
fensores dos pequenos empresários trabalhem 
para evitar esse aumento de custos e geração 
de dificuldades e burocracia aos empreende-
dores. Não é possível aumentarmos o custo 
Brasil”.

Além disso, a proposta é um tiro no orça-
mento de vários entes públicos, porque en-
quanto os cartórios repassam cerca de 50% 
dos valores arrecadados ao Estado, essas em-
presas reteriam para si todo o faturamento. 
Dentre os prejudicados estarão o Poder ju-
diciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública, a Justiça Gratuíta, a Fazenda Federal, 
Estadual, etc.

segUrança jUrídica
É preciso ressaltar, ainda, que as atividades 
prestadas pelos cartórios não são um simples 
cadastro de dados. Os ofícios extrajudiciais 
realizam a análise jurídica dos documentos 
que recebem, verificando sua conformida-
de com a lei. É essa análise que permite que 
atribuam segurança jurídica aos negócios, 
garantindo-os sob responsabilidade pessoal. 
Mas não é só. “Todas essas propostas, além de 
onerarem as sociedades simples em relação à 
segurança jurídica, custos e agilidade no aten-
dimento, também vão contra o que pensa a 
população”, alerta o presidente da Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil (Ano-
reg-BR), Rogério Portugal Bacellar.

Pesquisa recente realizada pelo instituto 
Datafolha mostra que 77% dos entrevistados 
são contra a ideia de empresas privadas rea-
lizarem os serviços que são prestados pelos 
cartórios, ou seja, a maioria tem expectativa 
negativa com a substituição. Além disso, para 
mais da metade dos entrevistados, serviços 
como o registro de empresas, a emissão de 
documento único de identidade e de passa-
portes e melhoraria caso fossem oferecidos 
pelos cartórios. Segundo Bacellar, a avaliação 
positiva dos usuários em relação às atividades 
dos ofícios extrajudiciais é reflexo do esforço 
da categoria para aprimorar o sistema extra-
judicial, administrado sob gestão privada, res-
ponsabilidade pessoal dos titulares e a fiscali-
zação do Poder Judiciário. “A quem interessa 
essa mudança, então?”, indaga o presidente da 
Anoreg-BR.

“O prazo para abertura de 
uma empresa nas juntas 
só é rápido se houver o 
pagamento de uma guia 

bancária denominada 
‘taxa de urgência’, 

no valor de cerca de 
R$150,00, enquanto os 

cartórios conseguem fazer 
o registro em até cinco 

dias úteis, sem acréscimo 
no preço tabelado por lei”

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, 
presidente do Instituto de Registro 

de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas do Brasil (IRTDPJ-Brasil)
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usucapião extrajudicial prevista no 
novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015) trouxe grande inovação 

para os notários, com a previsão da necessi-
dade da lavratura de uma ata notarial pelos 
Tabeliães de Notas.

No entanto, tal procedimento vem gerando 
inúmeras dúvidas de ordem prática e de apli-
cação do instituto, sendo estas o objeto do pre-
sente artigo não só no intuito de trazer solu-
ções ou respostas imediatas, mas também com 
o fim de despertar no leitor a importância do 
tema. Grande parte dessas dúvidas tem sido 
levantadas e compartilhadas por mim com o 
amigo e registrador de imóveis da cidade de 
Vargem Alta – Dr. Bruno Santolin Cipriano.

Pois bem. De início, penso que teremos que 
ter muito cuidado na orientação às partes, 
pois não podemos frustrar as suas expectati-
vas na promessa de regularizar o imóvel pela 
usucapião extrajudicial em prazo exíguo e 
depois esse instrumento não se efetivar no re-
gistro imobiliário. A celeridade na prática dos 
atos notariais oferece ao cidadão uma respos-
ta rápida na solução dessas demandas, mas é 
preciso estar atento ao primado essencial da 
atividade notarial que é a segurança jurídica, 
como instrumento de salvaguarda de direitos.  

Nessa toada, o primeiro item de discussão 
é o surgimento de várias dúvidas quanto às 
partes que comparecerão e assinarão a ata no-
tarial. O Código de Processo Civil, no artigo 
1.071, traz os requisitos para a efetivação da 
usucapião extrajudicial e menciona no inciso 

Usucapião Extrajudicial 
Aspectos Práticos e Controvertidos

I o primeiro requisito “ata notarial lavrada 
pelo tabelião, atestando o tempo de posse do 
requerente e seus antecessores, conforme o 
caso e suas circunstâncias”. Em um segundo 
momento, a lei estabelece no inciso II: “planta 
e memorial descritivo assinado por profissio-
nal legalmente habilitado, com prova de ano-
tação de responsabilidade técnica no respectivo 
conselho de fiscalização profissional, e pelos 
titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imó-
veis confinantes”.  Percebe-se que o primeiro 
requisito deverá ser cumprido pelo Tabeliona-
to de Notas, ou seja, a lavratura da ata notarial 
atestando o tempo de posse, tendo este ato, no 
meu entender, natureza jurídica de verdadeira 
escritura declaratória onde o requerente de-
clarará o tempo que está na posse do imóvel, 
onde poderá também ser tais afirmativas con-
firmadas por testemunhas.

No entanto, é preciso saber que esse proce-
dimento de usucapião só se efetivará com o 
registro imobiliário, onde haverá a aquisição 
da propriedade, sendo necessário o cumpri-
mento dos demais requisitos da lei, como por 
exemplo, a assinatura de uma planta e me-
morial descritivo assinada pelo profissional 
habilitado, pelo proprietário anterior e pelos 
confrontantes do imóvel, que também deve-
rão ser proprietários. Aqui é que residirá os 
grandes entraves de concretização dessa nova 
figura jurídica, que tem o objetivo de regula-
rizar grande universo de imóveis em todo o 

Brasil, possibilitando o cidadão a ter o registro 
imobiliário e a sua “escritura”, o que permitiria 
o financiamento bancário para venda, cons-
trução, o pagamento regular dos impostos ao 
Município, a concessão do habite-se, licenças 
e etc. Penso que os casos de utilização desse 
procedimentos serão muito poucos, pois qual 
proprietário anterior assinará uma planta? 
Esse procedimento normalmente é utilizado 
como último caminho, onde não se encontrou 
solução por outras vias, o proprietário ante-
rior está em lugar incerto e não sabido ou até 
mesmo já faleceu.

Portanto, os notários ao lavrarem as atas 
notariais deverão esclarecer às partes que a 
usucapião deverá cumprir outros requisitos 
para o registro imobiliário, sob pena de frus-
trar a expectativa do cidadão em regularizar 
o seu imóvel com o decorrer do procedimen-
to. Para tanto, penso que os notários deverão, 
em suas atas notarias, consignar no texto do 
ato notarial que “as partes foram cientifica-
das por estas notas que o procedimento do 
usucapião extrajudicial deverá preencher 
outros requisitos para a concretização do re-
gistro imobiliário, tais como a realização de 
planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com pro-
va de anotação de responsabilidade técnica 
no respectivo conselho de fiscalização pro-
fissional, e pelos titulares de direitos reais e 
de outros direitos registrados ou averbados 
na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes, além de 

A

Rodrigo Reis Cyrino
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outros requisitos, sem os quais não se efetiva-
rá o registro imobiliário e as partes deverão 
ingressar com a competente ação judicial de 
usucapião, podendo utilizar o presente ato 
notarial como meio de prova em juízo”. Com 
isso, o Tabelião estará dando transparência ao 
procedimento e orientando corretamente o ci-
dadão de que posteriormente deverá cumprir 
outras etapas, pois tenho receio de passarmos 
para a parte a ideia de celeridade e desburo-
cratização e depois frustrarmos essas expecta-
tivas pela inviabilidade de lavrarmos o ato por 
falta dos requisitos legais. Assim, a necessária 
assinatura do proprietário do imóvel usuca-
piendo e dos proprietários confrontantes é o 
grande óbice, ao meu ver, da efetivação prática 
desse instituto, que trouxe uma excelente solu-
ção para a regularização dos imóveis no país. 
Precisaremos urgentemente de uma alteração 
legislativa, para flexibilizar os requisitos e dar 
efeito prático à usucapião extrajudicial. 

Além da necessidade da assinatura do pro-
prietário anterior e que os confrontantes tam-
bém sejam proprietários, ou seja, que todos 
tenham registro ou matrícula imobiliária no 
Cartório de Imóveis, sendo esse o grande en-
trave para concretização dessa novel figura ju-
rídica, consigno aqui outros questionamentos.

Na ata notarial é necessário especificar 
qual é o tipo de usucapião, ou seja, fazer a 
adequação dos fatos narrados à figura jurídi-
ca adequada? Penso que esse não é requisito 
obrigatório, mas se for possível é importante 
qualificar que aquele período de posse corres-
ponde a determinada modalidade de usuca-
pião, pois existem vários tipos previstos na le-
gislação brasileira, a saber: a) no Código Civil: 
1) usucapião ordinário/comum (previsto no 
artigo 1242); 2) usucapião ordinário habita-
cional (artigo 1242, parágrafo único); 3) usu-
capião ordinário pro labore (artigo no artigo 
1242, parágrafo único); 4) usucapião extraor-
dinário (artigo 1260); 5) usucapião extraor-
dinário habitacional (artigo 1238, parágrafo 
único); 6) usucapião extraordinário pro labore 
(artigo 1238, parágrafo único); b) na Consti-
tuição Federal de 1988: 1) usucapião constitu-
cional habitacional pro morare ou pro misero 
(artigo 183, da CF/88 e 1240, do Código Civil); 
2)usucapião constitucional pro labore (artigo 
191, da CF/88 e 1239, do Código Civil); c) Lei 
nº 6969/1981; 1) usucapião por interesse so-
cial; d) Estatuto da Cidade (LEI 10257/2001).

Como se aplica o princípio da territoriali-
dade na ata notarial de usucapião extrajudi-
cial? Dependendo do caso concreto, se não 
for necessária a diligência no local do imóvel 
para certificar o tempo de posse, a ata notarial 
poderá ser lavrada por qualquer Tabelião de 
Notas, segundo o artigo 8º, da Lei nº 8935/94, 

sendo exigido, nesse caso, o comparecimen-
to do solicitante da usucapião e de eventuais 
testemunhas, se for o caso, no Cartório onde 
será lavrada a respectiva ata notarial. No en-
tanto, se houver a necessidade de diligência 
ou a verificação no local do imóvel, situado 
em comarca distinta da qual recebeu a dele-
gação, este Tabelião de Notas estará impedido 
de lavrar a respectiva ata notarial. Portanto, é 
possível sim a lavratura de ata notarial tendo 
como objeto imóvel situado em outra comar-
ca, desde que não haja a necessidade de dili-
gências ou o deslocamento ao local.    

A ata notarial de usucapião será lavrada de-
clarando o valor ou ela é sem valor declarado? 
A ata notarial poderá declarar o valor do imó-
vel e ser cobrado com valor declarado. Sobre o 
tema, o Colégio Notarial – Conselho Federal 
publicou enunciado sobre o tema nos seguin-
tes termos: ENUNCIADO CNB-CF 2015 nº 8 
– “A ata notarial para fins de usucapião tem 
conteúdo econômico.” Além disso, o artigo 2º, 
inciso I, do Provimento nº 05/2016, do Estado 
do Acre, dispõe que: “I - ata notarial lavrada 
por tabelião, atestando o valor aproximado 
do imóvel (...)”. Nesse caso, talvez seja pos-
sível também que as Prefeituras Municipais 
possam em futuro implementar uma espécie 
de avaliação do imóvel, para fins de usucapião 
extrajudicial cobrando uma taxa de avaliação 
para tanto.   

É possível utilizarmos a via da usucapião 
quando for o caso de inventário? Como fica o 
recolhimento do ITCM (Imposto de transmis-
são causa mortis)? Entendo nesse particular 
que o Tabelião de notas deve atuar com muita 
cautela, para evitar a sonegação do imposto 
de transmissão. Por outro lado, já há advoga-
dos sustentando que se o requisito legal “lap-
so temporal” foi preenchido para a aquisição 
originária pela usucapião a escolha por uma 

ou outra via é facultativa, pois ocorreu a pres-
crição aquisitiva (direito material consumado 
que dá direito a usucapião, independentemen-
te de qualquer outra coisa).

É possível fazer a usucapião de uma porção 
de terras abaixo do parcelamento do solo ur-
bano ou rural? Na esfera judicial isso é possí-
vel e não vejo óbice quanto a isso, pois a aqui-
sição da propriedade nesse caso é originária. 
Se esse procedimento tem a mesma validade 
do processo judicial, não vejo óbice nesse 
ponto, mas confesso que o tema não é pacífico.

É possível a usucapião de terras que não te-
nha registro imobiliário com a simples apre-
sentação da certidão negativa de registro? E 
ainda é possível a usucapião de terras devolu-
tas? Há quem está defendendo que sim, o que 
dispensaria a assinatura do proprietário na 
planta. Se não há proprietário existente, o re-
quisito de assinatura do proprietário anterior 
na planta estaria dispensado. Nesses casos, 
penso que a manifestação do órgão do Estado 
competente para essa matéria deve ser ouvido.

Em todos os casos é necessária a assinatura 
dos confrontantes? Em julgado do STJ (REsp 
952125 - Ministro Sidnei Beneti), foi decidido 
que a juntada de certidões imobiliárias refe-
rentes aos proprietários dos imóveis limítrofes 
não pode ser exigida como requisito para o 
processamento de ação de usucapião. Este foi 
o entendimento da 3aturma do STJ, que con-
siderou que o processo não pode ser anulado 
por conta da ausência de certidão que não é 
imposta por lei.

Sobre a assinatura dos confrontantes é pos-
sível por analogia utilizar o art. 213, II, § 10 
da lei 6015/73, relativo ao procedimento de 
retificação de área que permite que os con-
frontantes sejam meros ocupantes? Há quem 
entenda que sim, pois do contrário, a abran-
gência do dispositivo será muito restrita. Art. 
213, “§ 10: “entendem-se como confrontantes 
não só os proprietários dos imóveis contíguos, 
mas, também, seus eventuais ocupantes”; o 
condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 
e seguintes do código civil, será representado 
por qualquer dos condôminos e o condomínio 
edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes 
do código civil, será representado, conforme o 
caso, pelo síndico ou pela comissão de repre-
sentantes. (incluído pela lei nº 10.931,de 2004)”.

Quando houver relação jurídica anterior en-
tre o usucapiente e o proprietário anterior, po-
deríamos considerar que esta anuência já esta-
ria suprida? Exemplos: promessa de compra e 
venda; escritura pública com vício insanável.

Em caso de falecimento do titular registral/
confrontantes – como colher a concordância? 
Em caso de falecimento comprovado com cer-
tidão – o inventariante é legitimado a assinar? 

“Além da necessidade da 
assinatura do proprietário 

anterior e que os 
confrontantes também 

sejam proprietários, ou seja, 
que todos tenham registro 
ou matrícula imobiliária no 
Cartório de Imóveis, sendo 
esse o grande entrave para 
concretização dessa novel 

figura jurídica”
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“A usucapião é forma de 
aquisição originária da 

propriedade. Nesse caso, não 
permanecem os ônus que 
gravavam o imóvel antes 

da sua declaração? Apesar 
de ser aquisição originária 
da propriedade, há quem 
entenda que usucapião 

extrajudicial não cancela os 
ônus que gravam o imóvel”

O inventariante não nomeado, ou seja, qual-
quer um dos herdeiros que demonstre essa 
condição será legitimado? Nesse caso, no Es-
tado do Acre a Corregedoria Geral de Justiça 
publicou o Provimento nº /2015, que estabe-
leceu que: “Art. 5º Na hipótese de algum titular 
de direitos reais e de outros direitos registrados 
ou averbados na matrícula do imóvel usuca-
piendo e na matrícula dos imóveis confinantes 
ser falecido, pelo princípio da saisine, poderão 
assinar a planta e memorial descritivo seus 
herdeiros legais, desde que apresentem uma es-
critura pública declaratória de únicos herdeiros 
com nomeação de inventariante.”

Pode ser utilizado a usucapião extrajudicial 
para a regularização de loteamentos clandes-
tinos? A usucapião não é o meio apropriado 
para regularização de loteamento clandesti-
no e sim modo de aquisição de propriedade 
pela posse animus domini. recurso provido 
para julgar improcedente a ação. (TJSP - Ape-
lação cível n° 84.792-4 - Rel. Ênio Zulianni - 
27.07.99).

Há necessidade de planta georreferenciada 
e certificada pelo INCRA no extrajudicial? 
Na esfera judicial, o INCRA somente certifica 
com sentença.

A usucapião é forma de aquisição originária 
da propriedade. Nesse caso, não permanecem 
os ônus que gravavam o imóvel antes da sua 
declaração? Apesar de ser aquisição originária 
da propriedade, há quem entenda que usuca-
pião extrajudicial não cancela os ônus que gra-
vam o imóvel; os atos judiciais permanecem; 
se não houver anuência do titular do ônus 
pode ser reconhecido o direito de proprieda-
de em razão da usucapião, mas será mantida a 
inscrição; não serão canceladas restrições ad-
ministrativas, ambientais, tombamento, cláu-
sulas restritivas, inalienabilidade e indisponi-
bilidades. E se for o caso de abertura de nova 
matrícula, haverá a transferência do ônus?

O CAR – Cadastro ambiental rural deve 
ser exigido para a ata notarial? Penso que não, 
pois este deverá ser apresentado tão somente 
no Cartório de Imóveis. No entanto, é impor-
tante consignar no ato notarial o texto que “as 
partes estão cientes que deverão apresentar o 
CAR – Cadastro ambiental rural para registro 
imobiliário”.

Se a área a ser usucapida estiver em condo-
mínio, deverá ter a anuência de todos os con-
dôminos? Penso que sim, pois todos os con-
dôminos são proprietários também do todo.

Será possível a usucapião extrajudicial do 
domínio útil, quando se tratar de título de afo-
ramento, enfiteuse, ou emprazamento, onde 
são previstas as cobranças do laudêmio ou 
foros? No que concerne ao usucapião, verifi-
cado que o imóvel está situado em domínio 

da União quando for terreno de marinha ou 
se a enfiteuse for constituída por determinado 
Município (caso de enfiteuse e laudêmio mu-
nicipal), incide, na espécie, o entendimento 
jurisprudencial, segundo o qual o domínio 
útil no aforamento pode ser objeto de aqui-
sição por transferência ou por título originá-
rio, por usucapião, como entende o Superior 
Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de 
que a substituição não causa prejuízo direto 
ao poder público (REsp 262071 / RS, Quarta 
Turma, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 
06/11/2006; REsp 575572 / RS, Terceira Tur-
ma, Ministra Nancy Andrighi, DJ 06/02/2006). 
De acordo com a orientação do Superior Tri-
bunal de Justiça, “sendo solicitado o usucapião 
da propriedade plena do imóvel, a prescrição 
aquisitiva apenas sobre o domínio útil  é to-
talmente possível”(STJ, REsp 507798/RS, Rel. 
Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Tur-
ma, julgado em 16/03/2004, DJ 03/05/2004). 
Nesses casos, em tese, deverá haver uma ma-
nifestação da União (quando se tratar de enfi-
teuse ou laudêmio dos terrenos de marinha) 
ou do Município (quando se tratar de enfiteu-
se com incidência de laudêmio municipal). 

Em caso de obra já construída e não regu-
larizada em terreno urbano, na ata de usuca-
pião o Tabelião de Notas já poderá descrever 
a obra? Ainda não tenho um posicionamento 
sobre o tema.

E se o imóvel a ser usucapido for caso de 
alienação fiduciária, será possível o procedi-
mento? Ainda não tenho um posicionamento 
sobre o tema.

Quanto às obrigações do Tabelião de Notas 
para a prática do ato, faço as seguintes ob-
servações: a) DOI - entendo que ela deverá 
ser transmitida sim, mas penso que a Recei-
ta Federal no futuro terá que implementar e 
inserir o campo: “sem CPF/CNPJ por ato no-
tarial/registral”, tal como existe hoje o campo 

para “decisão judicial”. Quando houver um 
transmitente dessa posse através de recibo ou 
contrato particular, penso que poderá ser uti-
lizado o campo: “inscrito no CPF/CNPJ”; b) 
CNIB - entendo que seja mais prudente para 
o notário fazer a consulta na CNIB antes da 
lavratura do ato, para que as partes já estejam 
cientes de quaisquer restrições, até mesmo 
porque isso será feito no Cartório de Imóveis. 
Além disso, a consulta à CNIB hoje é feita pe-
los notários para citar até mesmo em algumas 
procurações; c) 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 cam-
po na CENSEC para informar a lavratura des-
sas atas notariais de usucapião, haja vista que 
a lógica da edição do Provimento do CNJ foi 
no sentido de dar acesso aos órgãos públicos 
dos atos praticados e interligar a comunica-
ção entre esses atos em todos os Cartórios do 
país. Prova disso é que todas as procurações 
são informadas à CENSEC na CEP (Central 
de Escrituras e Procurações), mas ainda não 
temos ainda o campo “ATA NOTARIAL” para 
informar à CENSEC.

Além disso, para a lavratura da ata notarial, 
em outro artigo eu mencionei, tão somente a 
título meramente exemplificativo, uma rela-
ção de documentos que podem facultativa-
mente, a critério de cada Tabelião de Notas, 
serem exigidos ou não, conforme necessitar o 
caso concreto, tais como exemplo: 1) Docu-
mentos pessoais do solicitante e do proprietá-
rio, tais como: carteira de identidade e CPF ou 
Carteira nacional de habilitação (bem como 
dos confrontantes e de duas testemunhas que 
conheçam a situação do imóvel); 2) Certidão 
de Casamento (se o regime for o da comunhão 
universal ou separação total de bens exige-se 
também a escritura de pacto antenupcial); 3) 
Contratos particulares ou recibos de compra 
e venda; 4) Carnês de IPTU pagos ou certidão 
de tempo de contribuição de IPTU ou foro 
anual (quando se tratar de imóvel com domí-
nio útil, aforado ou enfitêutico); 5) Declara-
ções de imposto de renda que citam o imóvel; 
6) Contas de água, luz ou energia dos últimos 
cinco ou dez anos (dependendo da modalida-
de de usucapião); 7) Planta do imóvel assinada 
por profissional habilitado e pelas partes, com 
a anotação de responsabilidade técnica – ART 
e memorial descritivo; 8) Fotos do imóvel; 9) 
Certidão de ônus do imóvel.

Sobre o tema, alguns Estados têm regula-
mentado a questão, seja através de Provimen-
tos das Corregedorias Gerais de Justiça ou 
através das Instituições de classe notariais e 
registrais, tais como:
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PROVIMENTO Nº 05/2016
Dispõe sobre os procedimentos administrativos 
concernentes ao reconhecimento extrajudicial 
de usucapião.
(...)
Art. 2º O interessado no reconhecimento de 
usucapião extrajudicial, representado por ad-
vogado, formulará pedido ao Oficial de Registro 
de Imóveis, instruindo o requerimento com os 
seguintes documentos:
 I - ata notarial lavrada por tabelião, atestan-
do o valor aproximado do imóvel, o tempo de 
posse do requerente e seus antecessores, confor-
me o caso e suas circunstâncias
(...)
Art. 3º A ata notarial para fins de reconheci-
mento extrajudicial de usucapião será lavrada 
por Tabelião de Notas, de livre escolha da parte, 
nos termos do art. 8º, da Lei 8.935/94.
§ 1º Além do tempo de posse do interessado e 
de seus sucessores, da ata notarial prevista no 
caput poderá constar:
I - declaração dos requerentes asseverando des-
conhecerem a existência de ação possessória ou 

reivindicatória em trâmite envolvendo o imóvel 
usucapiendo;
II - declarações de pessoas a respeito do tempo 
da posse do interessado e de seus antecessores;
III - planta e memorial descritivo assinado por 
profissional legalmente habilitado, com prova 
de anotação de responsabilidade técnica no res-
pectivo conselho de fiscalização profissional, e 
pelos titulares de direitos reais e de outros di-
reitos registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes, desde que reconhecidas todas as 
firmas, bem como os arquivos ou mídias digi-
tais respectivas;
IV - certidões negativas dos distribuidores das 
justiças estadual e federal, da comarca da si-
tuação do imóvel e do domicílio do requerente 
demonstrando a inexistência de ações em an-
damento que caracterizem oposição à posse do 
imóvel, comprovando não haver litígio e, tam-
bém, a natureza mansa e pacífica da posse;
V - justo título ou quaisquer outros documen-
tos que demonstrem a origem, a continuidade, 
a natureza e o tempo da posse, tais como os ins-

trumentos hábeis que comprovem uma relação 
negocial (instrumento particular de compra e 
venda ou promessa de compra e venda), decla-
rações de imposto de renda que citam o imóvel, 
o pagamento de impostos e as taxas que incidi-
rem sobre o imóvel;
VI - o Tabelião deverá exigir a juntada de cer-
tidão atualizada do imóvel a ser usucapido, se 
registrado; certidão negativa para fins de usuca-
pião, caso não haja registro, devendo constar na 
certidão emitida pela Serventia de Registro de 
Imóveis se a área objeto do usucapião está situa-
da em área maior; certidões negativas de ônus 
reais e de ações reais, pessoais e reipersecutórias; 
certidões atualizadas dos imóveis dos confinan-
tes, caso possuam matrícula ou transcrição, emi-
tidas pela Serventia de Registro de Imóveis.
§ 2º Para a lavratura da ata notarial, o tabelião 
poderá se deslocar até o imóvel e verificar a ex-
teriorização da posse, diante das circunstâncias 
do caso, a expensas do requerente.
 (...)
Art. 15. A rejeição do pedido extrajudicial não 
impede o ajuizamento de ação de usucapião.

PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DO ESTADO DO ACRE
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RECOMENDAÇÃO Nº 15/2016
                                                  
Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: Usucapião administrativa.
 
CONSIDERANDO a entrada em vigor no 
direito brasileiro em 17 de março de 2016, 
da chamada “usucapião administrativa ou 
extrajudicial” constante do art. 216-A da 
Lei n. 6.015/73, introduzida pelo Código de 
Processo Civil de 2015 –Lei 13.105/15-, que 
configura um procedimento administrativo, 
de competência e presidência do Oficial do 
Registro de Imóveis, e tem como objetivo o 
reconhecimento da posse e sua conversão em 
propriedade.;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 
1.071, que altera o Capítulo III do Título V 
da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(Lei de Registros Públicos), o qual passa a 
vigorar acrescida do art. 216-A, positivando 
o procedimento da usucapião administrativa 
a ser processada no cartório de registro de 
imóveis;

CONSIDERANDO que a usucapião admi-
nistrativa está inserida no fenômeno da des-
judicialização que consiste na transmutação 
de diversos procedimentos originariamente 
de presidência restrita de órgãos primários 
do Poder Judiciário para outros, tendo como 
principal expoente as atividades dos serviços 
extrajudicial, desempenhadas por tabeliães e 
oficiais de registro de imóveis.

CONSIDERANDO tratar-se de um ato com-
plexo com participação do tabelião de notas, 
da parte interessada, terceiros interessados, 
bem como do processamento pelo cartório 
de registro de imóveis da situação do imóvel 
usucapiendo;

CONSIDERANDO ser livre a escolha do ta-
belião bem como a lavratura da ata notarial 
para fins de usucapião administrativa, cuja 
análise dos requisitos do instituto deve ser 
procedida pelo registrador imobiliário, não 
havendo vinculação entre a lavratura da ata 
notarial e demais documentos exigidos por 
lei, consubstanciando-se em atos independen-
tes entre si.

CONSIDERANDO a necessidade de padro-
nização procedimental no âmbito das serven-
tias extrajudiciais para o processamento da 
usucapião administrativa;

O Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES 
e Colégio Notarial - Seção Espírito Santo - 
RECOMENDA aos registradores imobiliá-
rios:

1- Que ao realizarem o procedimento obser-
vem o inciso II, do art. 216-A, o qual exige que 
assinem a planta e o memorial descritivo que 
serão apresentados ao oficial do registro de 
imóveis os titulares de direitos (notoriamen-
te os reais) inscritos na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na dos confinantes, sob pena 
de provável devolução do título, uma vez que, 
nesta modalidade de usucapião é obrigatório 
que o imóvel usucapiendo bem como os imó-
veis confrontantes possuam matrícula imobi-
liária.

2- A observância do consentimento expresso 
dos envolvidos, haja vista que o silêncio equi-
valerá à discordância (§ 2º, do art. 216-A). 
Assim, se o titular de direito inscrito na matrí-
cula do imóvel usucapiendo ou nas dos confi-
nantes não responder à notificação de que tra-
ta o § 2º, do art. 216-A, da Lei nº 6.015/73, o 
procedimento será encerrado pelo registrador 
diante da discordância “tácita”.

Ainda, O Sindicato dos Notários e Registra-
dores do Estado do Espírito Santo – SINO-
REG-ES e Colégio Notarial - Seção Espírito 
Santo - RECOMENDA aos tabeliães de no-
tas que:

3- Ao lavrarem atas notariais com o fim de 
prova temporal da usucapião administrativa, 
utilizando-se do seu mister orientativo, aler-
tem os interessados de que os demais requisi-
tos dispostos no artigo 216-A da Lei 6.015/76 
devem ser observados para que o ato ora la-
vrado tenha sua plena eficácia perante o regis-
tro imobiliário, não sendo necessário, porém, 
a verificação de tais requisitos para lavratura 
do ato, o qual é independente dos demais, de-
vendo ser consignado no texto do ato que “as 
partes foram cientificadas por estas notas que 

caso o procedimento extrajudicial da usuca-
pião não preencha os requisitos necessários 
para o registro imobiliário, as partes deverão 
ingressar com a competente ação judicial de 
usucapião”.

4- Que ao lavrarem atas notariais “atestando o 
tempo de posse do requerente e seus anteces-
sores, conforme o caso e suas circunstâncias”, 
já caracterizem qual o tipo de usucapião que 
será o objeto de reconhecimento extrajudicial 
ou judicial.

5- É recomendável que o Tabelião de Notas, 
quando em diligência comparecer ao imóvel 
para constatação da usucapião, que observe o 
princípio da territorialidade, nos termos do 
art.9º da Lei 8.935/1994.

SINOREG-ES
 
Ante o exposto, considerando as ideias trazidas 
acima, penso que o procedimento da usucapião 
extrajudicial necessitará de uma alteração do 
novo Código de Processo Civil, pois como está 
hoje previsto, visualizo a prática de muito pou-
cos atos, haja vista a necessidade de assinatura 
na planta e memorial descritivo do proprietá-
rio e dos confinantes que também deverão ter 
matrícula (deverão também ser proprietários). 
Precisaremos urgentemente de alteração legis-
lativa para dispensar a assinatura do proprietá-
rio e que os confinantes possam ser posseiros 
tal como na retificação.

Rodrigo Reis Cyrino é Tabelião de Notas do 
Cartório do 2º Ofício - Tabelionato de Linhares 
– ES, membro da Comissão de Segurança e Tec-
nologia da Comissão de Assuntos Americanos 
da União Internacional do Notariado – UINL, vi-
ce-presidente regional do Sudeste da Diretoria 
do Colégio Notarial Federal - Conselho Federal, 
diretor do CNBPrev, presidente do Colégio Nota-
rial do Brasil - Seção Espírito Santo, membro da 
Academia Notarial Brasileira, diretor do Tabelio-
nato de Notas do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Espírito Santo - SINOREG-ES, mestre 
em Direito Estado e Cidadania, pós Graduado 
em Direito Privado e Direito Processual Civil
Palestrante em Direito Notarial e Registral, pro-
fessor de Direito Público da Faculdade Munici-
pal Faceli e autor de diversos artigos

RECOMENDAÇÃO INSTITUCIONAL DO SINDICATO 
DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES (SINOREG-ES) 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de JANEIRO/2016, aprovando o res-
sarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pe-
los registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 60.286,54 
(sessenta mil, duzentos e oitenta e seis reais 
e cinquenta e quatro centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de março de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de fevereiro de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  596.052,16
Saldo em caixa mês anterior  6.813,24
Portaria 002/2016   2.213,48
RESGATE POUPANÇA BANESTES  200.000,00
DEPÓSITO VENDA CARTÓRIO MOVEL  21.250,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   826.328,88
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil 681.103,88 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  26.437,45 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 376,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.921,04 
4.1 - 2% referente depósito entre 19/01 a 31/01 136,26 
5 – Repasse à AMAGES 11.913,04 
5.1 – 2% referente depósito entre 19/01 a 31/01 136,26 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 002/2016 2.142,77 
  
SALDO LÍQUIDO  (734.166,70)    92.162,18
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (59.605,22)
C.a – 10% referente depósito entre 19/01 a 31/01  (681,32)
C.b – Aplicação 50% dinheiro venda cartório Móvel  (21.250,00)
SALDO     10.625,64
Recebimentos entre 19/02 a 29/02  9.410,59
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  20.036,23
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doutrina apresenta dois critérios para 
distinção entre os imóveis rurais ou 
rústicos e os urbanos: o da localização 

e o da destinação econômica. Pelo primeiro cri-
tério, será rural o imóvel que estiver fora dos 
perímetros urbanos dos municípios; pelo se-
gundo, será rural o imóvel destinado à explo-
ração agrícola, pecuária, extrativa ou agroin-
dustrial, qualquer que seja a sua localização. 

Prevalece, hodiernamente, o critério da 
destinação, previsto expressamente no art. 4º, 
inc. I, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), 
o qual dispõe que é rural: “o prédio rústico, de 
área contínua qualquer que seja sua localiza-
ção que se destina à exploração extrativa agrí-
cola, pecuária e agroindustrial, quer através de 
planos públicos de valorização, quer através 
de iniciativa privada”.

Logo, não se destinando o imóvel à explo-
ração extrativa agrícola, pecuária e agroindus-
trial não se enquadrará no conceito de imóvel 
rural, o que possibilita a existência de imóveis 
com destinação urbana – e, portanto, urbanos 
– em áreas rurais e vice-versa. 

Cumpre registar, ainda, que nossa legisla-
ção não permite a existência de imóveis com 
destinação mista, ou seja, urbana e rural. Ou 
o imóvel possui destinação urbana, ou possui 

destinação rural.
Sob outro aspecto, o tributário, importante 

fazer um breve escorço dos fundamentos le-
gais, fazendo cotejo com a melhor jurispru-
dência a respeito do tema, para concluir que 
o direito tributário também adotou o mesmo 
critério da destinação.

A Lei nº 5.172/1966, Código Tributário Na-
cional - CTN, ao tratar do imposto territorial 
rural, dispõe no art. 29 que: “o imposto, de 
competência da União, sobre a propriedade 
territorial rural tem como fato gerador a pro-
priedade, o domínio útil ou a posse de imóvel 
por natureza, como definido na lei civil, locali-
zado fora da zona urbana do Município”. 

Verifica-se, num primeiro momento, que a 
legislação tributária optou pelo critério da lo-
calização, e não da destinação.

O art. 32, do mesmo código, ao dispor so-
bre a propriedade territorial e predial urbana, 
estabelece que: “O imposto, de competência 
dos Municípios, sobre a propriedade predial 
e territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 
imóvel por natureza ou por acessão física, 
como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município”.

Assim, quanto ao IPTU, o CTN, como não 

poderia deixar de ser, também adotou o mes-
mo critério da localização.

Contudo, o Decreto-Lei nº 57, de 18 de 
novembro de 1966, alterou dispositivos so-
bre lançamento e cobrança do imposto sobre 
a propriedade territorial rural e dispôs, no 
art. 15, que “o disposto no art. 32 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange 
o imóvel de que, comprovadamente, seja utili-
zado em exploração extrativa vegetal, agrícola, 
pecuária ou agroindustrial, incidindo, assim, 
sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com 
o mesmo cobrados”. 

O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 defi-
niu que, também na legislação tributária, o 
critério a ser observado é o da destinação, e 
não o da localização, o que vem corroborar 
justamente a assertiva feita alhures sobre a 
possibilidade de existir imóveis com destina-
ção rural – e, portanto, rurais – em áreas ur-
banas. É a hipótese de uma fazenda destinada 
à pecuária que fica localizada dentro dos perí-
metros urbanos dos municípios.

Quadra destacar que o Decreto-Lei nº 
57/1966 foi recebido pela Constituição de 
1967 como legislação complementar, por ver-
sar sobre direito tributário, não podendo ser 
revogado por lei ordinária.

Imóveis Rurais e Urbanos
Critérios adotados para a sua distinção

Rodrigo Grobério Borba é advogado - OAB/ES 11.017
rodrigo@agvadvocacia.adv.br

A
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O Superior Tribunal de Justiça, nos autos 
do REsp. nº 472628, reconheceu a incidência 
do tributo sobre a propriedade do imóvel de 
acordo com a sua destinação, o que reforça 
tudo que fora afirmado sobre a distinção entre 
imóvel rural e urbano. Tendo como relator o 
ministro João Otávio de Noronha, o acórdão 
tem a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. IPTU E ITR. INCIDÊNCIA. 
IMÓVEL URBANO. IMÓVEL RURAL. CRI-
TÉRIOS A SEREM OBSERVADOS. LOCALI-
ZAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO-LEI N. 
57/66. VIGÊNCIA.* 
1 Não se conhece do recurso especial quanto a 

questão federal não prequestionada no acór-
dão recorrido (Súmulas n. 282 e 356/STF). 

2 Ao disciplinar o fato gerador do imposto so-
bre a propriedade imóvel e definir competên-
cias, optou o legislador federal, num primei-
ro momento, pelo estabelecimento de critério 
topográfico, de sorte que, localizado o imóvel 
na área urbana do município, incidiria o 
IPTU, imposto de competência municipal; 
estando fora dela, seria o caso do ITR, de 
competência da União. 

3 O Decreto-Lei n. 57/66, recebido pela Cons-
tituição de 1967 como lei complementar, por 
versar normas gerais de direito tributário, 
particularmente sobre o ITR, abrandou o 
princípio da localização do imóvel, consoli-
dando a prevalência do critério da destina-
ção econômica. O referido diploma legal per-
manece em vigor, sobretudo porque, alçado 
à condição de lei complementar, não poderia 
ser atingido pela revogação prescrita na for-
ma do art. 12 da Lei n. 5.868/72. 

4 O ITR não incide somente sobre os imóveis 

localizados na zona rural do município, mas 
também sobre aqueles que, situados na área 
urbana, são comprovadamente utilizados em 
exploração extrativa, vegetal, pecuária ou 
agroindustrial. 

5 Recurso especial a que se nega provimento”.

Assim, mutatis mutandis, um imóvel rural 
que possua destinação diversa da exploração 
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroin-
dustrial, deve receber tratamento de urbano 
para todos os fins, inclusive cadastral e tribu-
tário, mesmo estando situado em zona rural. 
Citam-se, como exemplos, os casos dos postos 
de combustível, indústrias em geral, hotéis, 
etc., localizados em áreas rurais.

Diante do exposto, conclui-se que para ve-
rificar se um imóvel é urbano ou rural deve-se 
levar em consideração a sua destinação, e não 
a mera localização em zona urbana ou rural. 

Essas são as breves considerações que faço 
sobre o tema proposto.
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“O art. 15 do Decreto-Lei 
nº 57/1966 definiu que, 
também na legislação 
tributária, o critério a 
ser observado é o da 

destinação, e não o da 
localização”

*Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200201353268&dtpublicacao= 27/09/2004



24 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto


