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RESUMO

O presente trabalho monográfico conceitua e descreve o instituto da
usucapião, com enfoque principal em sua modalidade extrajudicial, ressaltando as
benesses trazidas pela desjudicialização desse procedimento que visa o
reconhecimento da aquisição da propriedade pelo transcurso temporal possessório.
Tratando, sob a ótica do acesso à justiça, da possibilidade de ser reconhecida a
propriedade de forma menos burocrática e mais célere, ademais, verificam-se as
barreiras do acesso à justiça e sua eventual forma de transposição, para, ao final
avaliar a possibilidade de extensão da assistência judiciária gratuita ao procedimento
extrajudicial. O estudo surgiu da necessidade de análise do novo procedimento
inserido pelo novo Código de Processo Civil que alterou a Lei de Registros Públicos.
Tendo como base principal os indivíduos mais simples, pois, são os menos
favorecidos e menos instruídos que mais necessitam de um sistema jurídico
inclusivo, acessível e simplificado, posto que encontram várias barreiras até busca
da solução adequada ao seu caso.
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ABSTRACT

The present monographic work conceptualizes and describes the usucapion
institute, with a main focus in its extrajudicial modality, emphasizing to the benefits
brought by the disjudicialization of this procedure that aims at the recognition of the
acquisition of the property by the temporary possession. From the point of view of
access to justice, the possibility of recognizing property in a less bureaucratic and
faster way, in addition, the barriers to access to justice and its eventual form of
transposition are verified, in order to evaluate the possibility extension of free legal
aid to out-of-court proceedings. The study arose from the need to analyze the new
procedure inserted in the new Code of Civil Procedure. Having as its main basis the
simplest individuals, therefore, are the least favored and least educated who most
need an inclusive, accessible and simplified legal system, since they encounter
several barriers to finding the right solution for their case.
Key words: Administrative Usucapion. Usucapion Extrajudicial. Disjudicialization.
Access to justice.
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INTRODUÇÃO
O instituto da usucapião resguarda em si grande importância prática para o
nosso ordenamento, posto que a partir dele é possível obter a propriedade de um
imóvel através do transcurso temporal mínimo previsto em lei. Tal possibilidade visa,
principalmente, regularizar a situação fática e prestigiar aquele que manteve a
posse, mansa, pacífica e ininterrupta pelo período aquisitivo, todavia trata-se de
procedimento naturalmente moroso no âmbito do judiciário.
A modalidade extrajudicial de reconhecimento de Usucapião é um instituto
moderno, inserido no ordenamento jurídico pelo Novo Código de Processo Civil (Lei
nº 13.105/15), que implantou na Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), o artigo
2016-A, admitindo essa nova modalidade que, por sua vez, possui os próprios
requisitos que quando cumpridos possibilitam a o reconhecimento e posterior
obtenção da propriedade extrajudicialmente.
Tendo como premissa o acesso à justiça, mister salientar a necessidade de
possibilitar que indivíduos com condições sociais distintas recebem uma solução
jurisdicional em prazos semelhantes, ficando garantida a possibilidade de obtenção
e a celeridade não pela capacidade financeira, mas sim pela razão que assiste ao
pedido, restando cristalina a necessidade de estudo dos aspectos procedimentais
que envolvem essa nova modalidade. Sobre este prisma está assentado o objeto de
estudo deste trabalho monográfico.
Em vista da relevância do instituto, o presente estudo estabelece como
problemas de pesquisa: quais os requisitos e qual o procedimento para o
reconhecimento extrajudicial da Usucapião? É possível fazê-lo quando o
Usucapiente é hipossuficiente? Desta feita, o objetivo geral passa a ser diferenciar
os institutos demonstrando a viabilidade, as vantagens e as razões que levam a
opção do procedimento extrajudicial, tomando como premissa o acesso à justiça.
Para o efetivo desenvolvimento dos objetivos específicos em um corpo
consistente de análise e argumentação, adota-se como processo metodológico uma
abordagem objetiva e qualitativa, com base em um estudo comparativo do conteúdo
das obras de diferentes autores, em uma revisão bibliográfica e documental que
permita um maior aprofundamento sobre o tema da pesquisa. Sem a pretensão de
estabelecer um discurso conclusivo sobre as questões pesquisadas, pois a

atualidade do tema não permite chegar a conclusões em alguns aspectos, sendo
assim, busca-se analisar os conceitos e sua aplicabilidade no procedimento,
contribuindo com novas reflexões e perspectivas de estudo.
Para tratar os objetivos, o trabalho está organizado em 5 capítulos. No
capítulo 1, são apresentadas as teorias básicas, a distinção entre posse e
propriedade e os demais elementos essenciais para compreensão do tema. No
capítulo 2, passasse à análise do instituto da usucapião com suas peculiaridades e
requisitos. Já no capítulo 3, chegamos ao procedimento extrajudicial, avaliando de
forma pormenorizada os aspectos gerais da desjudicialização e o procedimento
adotado pelo notário para avaliação do processo. O capítulo 4 trata do acesso à
justiça de forma conceitual, definindo seus destinatários, verificando a aplicabilidade
da teoria ao procedimento de reconhecimento da usucapião e analisando a
possibilidade de aplicar a gratuidade da justiça ao procedimento. Por fim, no capítulo
5,

são

apresentadas

as

considerações

finais.
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1 ASPECTOS GERAIS DA USUCAPIÃO:
O primeiro capítulo deste trabalho é destinado aos conceitos basilares
necessários

ao

entendimento

do

instituto

da

usucapião,

possibilitando

a

conceituação e compreensão.
A usucapião assenta-se no campo de estudo dos direitos reais, mantendo
relação direta com os conceitos de posse e de propriedade, visto que se trata de um
dos modos de aquisição da propriedade.
1.1 POSSE:
Para iniciar os estudos sobre o tema, é pertinente analisa-lo sob a
perspectiva da proteção do bem jurídico que o legislador busca resguardar.
Para Gonçalves, (2002. p.27) “A posse é protegida para evitar a violência e
assegurar a paz social, bem como porque a situação de fato aparenta ser uma
situação de direito. É, assim, uma situação de fato protegida pelo legislador”. Já para
Miranda, (Nader, 2016, p.67 apud Miranda):
Rigorosamente, a posse é o estado de fato de quem se acha na
possibilidade de exercer poder como o que exerceria quem fosse
proprietário ou tivesse, sem ser proprietário, poder que sói ser incluso no
direito de propriedade (usus, fructus, abusus).

Assim, trata-se de instituto de importância basilar para a compreensão da
usucapião, que, somado ao transcurso temporal mínimo, viabiliza a aquisição da
propriedade.
Tratar de posse sem uma retomada histórica das obras dos célebres juristas
Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861) e Rudolf von Ihering (1818 – 1892) é
impossível, visto que suas teorias são tidas como elementares para o estudo do
tema, respectivamente a teoria subjetiva e a teoria objetiva.
Sobre a teoria subjetiva, desenvolvida por Friedrich Carl von Savigny,
Gonçalves explica que (2002, p. 30):
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A posse é caracterizada pela conjunção de dois elementos: o corpus,
elemento objetivo que consiste na detenção física da coisa, e o animus,
elemento subjetivo, que se encontra na intenção de exercer sobre a coisa
um poder no interesse próprio e de defendê-la contra a intervenção de
outrem. Não é propriamente a convicção de ser dono (opinio seu cogitatio
domini), mas a vontade de tê-la como sua (animus domini ou animus rem
sibi habendi), de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu
titular.

Para Nader (2016), o animus é o que diferencia a posse da mera detenção,
visto que a teoria se diz subjetiva em razão deste elemento. Por conseguinte,
existirá posse quando, ao elemento material, correspondente ao poder físico sobre a
coisa, somar-se o elemento espiritual, intenção de ter a coisa como sua.
Assim, conforme explicam Farias e Rosenvald (2012), o mérito da Savigny
foi o de conferir autonomia à posse, preconizando que o uso dos bens possui
relevância jurídica fora da estrutura da propriedade privada, passando a posse a ser
vista como merecedora de tutela jurisdicional.
Já, sobre a teoria objetiva desenvolvida por Rudolf von Ihering, Gonçalves
(2002), afirma que o jurisconsulto considera o animus já incluso no corpus, destarte,
para que a posse exista, é necessário tão somente o elemento objetivo, visto que a
posse se manifesta na forma em que o proprietário age em face da cosia.
Ainda segundo análise de Gonçalves sobre a teoria de Ihering (Gonçalves,
2002, p. 31):

Para IHERING, portanto, basta o corpus para a caracterização da posse.
Tal expressão, porém, não significa contato físico com a coisa, mas sim
conduta de dono. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face
da coisa, tendo em vista sua função econômica. Tem posse quem se
comporta como dono, e nesse comportamento já está incluído o animus. O
elemento psíquico não se situa na intenção de dono, mas tão somente na
vontade de agir como habitualmente o faz o proprietário (affectio tenendi),
independentemente de querer ser dono (animus domini).

O código civil de 2002, no livro III, referente ao direito das coisas, em seu
artigo 1.196, preconiza que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Neste diapasão, sabendo, por meio do conceito apresentado, que para ser
possuidor é necessário que exerça sobre a coisa um dos poderes inerentes ao
proprietário, vejamos o que dispõe o artigo 1.228 do código civil sobre os poderes do
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proprietário: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”.
Hodiernamente, extrai-se do artigo 1.196 do Código Civil a regra de que vige
no direito brasileiro, a teoria objetiva da posse, todavia, não obstante a aplicação da
regra geral, há espaço no ordenamento pátrio para aplicação da teoria subjetiva da
posse, como é o caso da usucapião.
O artigo 1.238 do Código Civil trata da usucapião extraordinária, carregando
em sua redação, aspecto fundamental da teoria de Savigny, vejamos:

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como
seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Deve-se observar na redação do artigo supramencionado que, não basta,
para usucapir, a posse do imóvel, mas sim a junção do animus de ter a coisa como
sua.
1.2 PROPRIEDADE:
Segundo Cunha Gonçalves, (Gonçalves, 2016, p.186 apud Gonçalves):

O direito de propriedade é aquele que uma pessoa singular ou coletiva
efetivamente exerce numa coisa determinada em regra perpetuamente, de
modo normalmente absoluto, sempre exclusivo, e que todas as outras
pessoas são obrigadas a respeitar.

Já, nas palavras de Monteiro (Gonçalves, 2016, p.185 apud Monteiro)
“constitui o direito de propriedade o mais importante e o mais sólido de todos os
direitos subjetivos, o direito real por excelência, o eixo em torno do qual gravita o
direito das coisas”, porém o Código Civil não oferece um conceito preciso do instituto
em suas disposições, ressaltando apenas os poderes do proprietário em face da
coisa.
O artigo 1.228 do Código Civil, estatui, in verbis, que “o proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha”.
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Passemos à analise pormenorizada dos poderes garantidos pelo diploma
legal ao proprietário, segundo Nader (2016):
Usar, corresponde ao jus utendi dos romanos, significa dizer que ao
proprietário da coisa é resguardado o direito de valer-se das utilidades do bem sem
o uso o consuma.
O direito de gozar, encontra correspondente no jus fruendi, conferindo ao
proprietário a faculdade de perceber os frutos que a coisa produz, como aqueles
provenientes do cultivo da terra, incluindo também os rendimentos que, por ventura,
a coisa produza, como os alugueres. Confere ao proprietário o poder de perceber os
frutos que a coisa produz.
Insta salientar que para o exercício desses poderes, faz-se necessário que o
proprietário esteja também na posse da coisa.
O poder para dispor da coisa era conhecido pelos romanos como jus
abutendi, trata-se da capacidade de alienar a coisa.
Por fim, é assegurado ainda ao proprietário o direito de reaver a coisa de
quem quer que injustamente à possuía ou detenha.
1.2.1 Aquisição da propriedade pela usucapião:
No tocante à aquisição da propriedade, Miranda ensina que (2001, p. 31):

Em toda aquisição de direito há o sujeito que adquire (adquirente), o objeto
que se adquire, o modo pelo qual se adquire, que sempre ocorre perante
outrem (pessoa ou sociedade). Nos casos em que só a sociedade assiste à
formação do nosso direito, a causa ou titulus é desligado de qualquer
pessoa. Nós é que nos inserimos no lugar de outrem, ou é esse que nos
põe no seu lugar, ou nós o empurramos do lugar em que está; porém a lei,
que ordinariamente faz justa a causa da aquisição, se o dono da coisa a
aliena, raramente sanciona o ato de se afastar a outrem que se achava na
relação jurídica como titular dela.

O Código Civil de 1916 dividia os modos que aquisição de propriedade
imóvel em quatro formas, são elas: transcrição do título de transferência no cartório
de registro de imóveis; acessão; usucapião e direito hereditário.
Atualmente, com o advento do Código Civil de 2002, tratam-se de modos de
aquisição de propriedade, a usucapião, o registro do título e a acessão e também o
direito hereditário.
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No tocante a usucapião, ponto central desse trabalho monográfico, nas
palavras de Gonçalves (2002 p. 208), a causa de aquisição será originaria, vejamos:

Quando não há transmissão de um sujeito para outro, como ocorre na
acessão natural e na usucapião. O indivíduo, em dado momento, torna-se
dono de uma coisa por fazê-la sua, sem que lhe tenha sido transmitida por
alguém, ou porque jamais esteve sob o domínio de outrem. Não há relação
causal entre a propriedade adquirida e o estado jurídico anterior da própria
coisa.

Ainda em relação aos ensinamentos de Gonçalves (2002, p.208) “se o modo
é originário, a propriedade passa ao patrimônio do adquirente escoimada de
quaisquer limitações ou vícios que porventura a maculavam”.
Farias e Rosenvald (2014) ensinam que o registro que se faz da sentença de
usucapião não tem o poder de transferir o domínio sobre o imóvel, até porque o
domínio já foi adquirido quando cumprido o requisito do transcurso temporal, assim,
o registro, neste caso, tem o condão de conferir publicidade à titularidade do imóvel,
tornando o seu direito oponível.
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2 USUCAPIÃO:
Nader

(2016,

p.

155)

ensina

sobre

a

origem

da

usucapião,

“etimologicamente, provém do latim usucapio, vocábulo formado pela conjunção de
usu, que outrora significava possessio (posse), e capere (adquirir)”.
Farias e Rosenvald (2014), explicam que a usucapião, como forma de
aquisição da propriedade, remonta a Lei das Doze Tabuas, sendo, através posse
continuada por um ou dois anos transmitida a propriedade.
Destarte, Gonçalves trata do motivo do instituto como sendo: (2012, p. 210)

O fundamento da usucapião está assentado, assim, no princípio da utilidade
social, na conveniência de se dar segurança e estabilidade à propriedade,
bem como de se consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio. Tal
instituto, segundo consagrada doutrina, repousa na paz social e estabelece
a firmeza da propriedade.

Nader (2016, p. 156) traz o conceito de usucapião como sendo “usucapião,
ou prescrição aquisitiva, é modalidade de aquisição originária da propriedade, móvel
ou imóvel, e de outros direitos reais”, embora existam várias espécies, o conceito
trazido pelo doutrinador resume a essência do instituto, vejamos (Nader, 2016,
p.157):

Podemos afirmar, em síntese, que a usucapião é modalidade de aquisição
originária da propriedade, móvel ou imóvel, e de outros direitos reais,
mediante a posse mansa e pacífica, com animus domini, e durante
determinado prazo fixado em lei.

No tocante ao ordenamento pátrio, a usucapião está prevista no artigo 1.238
do Código Civil que assim prescreve:

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como
seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Observe-se que este artigo trata da usucapião em sua modalidade
extraordinária, existindo causas que, quando cumpridas, diminuem o tempo mínimo
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para aquisição, como é o caso do indivíduo que reside no imóvel usucapiendo ou
que tenha nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, como prescreve o
parágrafo único do artigo supra.
Nader (2016) explica que a usucapião é formada pela posse ininterrupta da
coisa por prazo determinado, que poderá ser de dois, cinco, dez ou quinze anos,
conforme a modalidade. Alcançando o prazo legalmente estabelecido e cumprindo
os demais requisitos, o usucapiente, em tese, já será proprietário, porém o
reconhecimento depende de uma sentença declaratória, visando possibilitar o
registro imobiliário.
2.3 REQUISITOS:
Os requisitos são divididos em três espécies, são elas: Pessoais, reais e
formais, vejamos o que cada uma delas representa.
Os requisitos pessoais são a capacidade e a legitimidade do usucapiente.
Tratando de capacidade, é a civil, tratada pelo artigo 5° do Código Civil, ainda, além
da capacidade, requer-se também a legitimidade, quanto a ela, Farias e Rosenvald
(2014, p. 346) advertem que:

Se faz necessário rigoroso exame para averiguar se a usucapião está
tramitando entre cônjuges, companheiros, pais e filhos na constância do
poder de família, ou contra os absolutamente incapazes a que alude o artigo
3º do Código Civil

O apontamento trazido pelos ilustres doutrinadores se embasa na regra de
que, tratando-se de situações em que não corre prescrição também não ocorrerá
usucapião.
O Código Civil, em seu título IV que trata da prescrição e da decadência,
artigo 197, elenca as causas que impedem ou suspendem a prescrição, in verbis:
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Artigo 197. Não corre a prescrição:
I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;
II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;
III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a
tutela ou curatela.

Cabe aqui uma ressalva à exceção prevista no artigo 1.240-A do mesmo
diploma, caso de usucapião decorrente do abandono do ex-cônjuge ou excompanheiro.
Passando ao requisito real, é aquele que trata das coisas que podem ou não
ser usucapidas. Farias e Rosenvald (2014, p. 349):

Somente os direitos reais que recaiam em coisas usucapíveis poderão ser
obtidos por este modo de aquisição originário (seja a título de propriedade,
servidão, enfiteuse, usufruto, uso e habitação). Certos bens são
inusucapíveis, como os que estão fora do comércio.

Finalizando, os requisitos formais são, obrigatoriamente, a posse, o
transcurso de um determinado lapso de tempo e o animus domine, por vezes,
exigem-se boa-fé e justo título, todavia isso dependerá da espécie da usucapião
aplicada.
Quanto ao tempo, Nader (2016, p.161) explica que “o tempo, de per si, não
produz efeitos jurídicos. Para que isto ocorra deve estar associado a outros
elementos”, sendo necessário, ainda segundo o eminente jurista, que a posse se
prolongue no tempo de maneira contínua e sem interrupções para que a
consequência seja a aquisição da propriedade, importante ressaltar que o lapso
temporal muda de acordo com a modalidade da usucapião.
A posse, quando exercida de forma mansa e pacífica, também chamada
pela doutrina de posse ad usucapionem, nas sábias palavras de Nader (2016, p.160)
“deve ser mansa e pacífica, em outros termos, sem oposição. Para que esta
exigência seja aferida, indispensável que a posse seja pública, pois, do contrário,
não há como a parte interessada manifestar a sua oposição”.
Já em relação ao animus domine, pressupõe-se que o possuidor exerça o
seu poder sobre a coisa com a intenção de tornar-se dono.
Tratando do justo título, Férias e Rosenvald (2014, p. 365) afirmam que:
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O instrumento que conduz um possuidor a iludir-se, por acreditar que ele lhe
outorga a condição de proprietário. Trata-se de um título que, em tese,
apresenta-se como como instrumento formalmente idôneo a transferir a
propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a sua
aquisição.

Já a boa-fé, por sua vez, ainda segundo Farias e Rosenvald (2014, p.371)
“é o estado subjetivo de ignorância do possuidor quanto ao vício ou obstáculo que
lhe impede a aquisição da coisa. Para fins de usucapião, resulta na convicção de
que o bem possuído lhe pertence. Ao adquirir a coisa, falsamente supôs ser
proprietário”.
Destarte, o possuidor imbuído de boa-fé encontra-se em estado de erro,
gerando assim uma falsa representação de que é o titular da propriedade.
2.4 ESPÉCIES DE USUCAPIÃO:
Conforme ensinamentos de Gonçalves (2012, p.211), podem ser objeto de
usucapião bens móveis e imóveis, todavia, o presente trabalho monográfico, limitase tão somente ao estudo dos imóveis.
O direito brasileiro distingue três espécies de usucapião de bens imóveis,
quais sejam: a extraordinária, a ordinária e a especial, também chamada pela
doutrina de constitucional, esta, divide-se em rural e urbana.
Somando-se a estas, existem modalidades especiais, prevista pelo Estatuto do
Índio, chamada de usucapião indígena e a usucapião familiar, prevista no artigo
1.240-A do Código Civil.
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3 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Tratando da usucapião extrajudicial, também chamada de usucapião
administrativa, chegamos ao cerne do estudo do tema do presente trabalho,
passaremos então ao estudo pormenorizado do instituto.
3.1 A DESJUDICIALIZAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E A
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL:
No ordenamento jurídico pátrio, a usucapião sempre esteve na esfera
judicial, tratando-se de procedimento naturalmente moroso. Ocorre que, o
deslocamento da esfera jurisdicional para a extrajudicial, conforme explica Brandelli
(2015, p.16):

Apesar da surpresa que pode trazer ver certo instituto deslocar-se da esfera
jurisdicional para a extrajudicial, e de eventual desconforto decorrente da
necessidade de sair do lugar-comum, a desjudicialização de certos
institutos, em casos em que não haja lide, tem sido bem recebida pela
comunidade jurídica e pela sociedade. Veja-se, para ilustrar, os casos da
retificação de registro, da regularização fundiária, do divórcio e do inventário
e partilha.

Ainda

sob

a

ótica

dos

ensinamentos

de

Brandelli,

tratando

da

constitucionalidade da faculdade de realizar o procedimento administrativamente
(2016, p.16):

Não há qualquer óbice constitucional em levar para outro órgão, que não o
judicial, o reconhecimento da usucapião, desde que, obviamente, não se
afronte o insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, isto é, que
não se exclua a possibilidade da discussão judicial do tema, se de natureza
não jurisdicional for o órgão que receber a incumbência.

No tocante aos benefícios da desjudicialização, é notório que um processo
que tramita no poder judiciário será, naturalmente, mais moroso do que aquele que
tem seu processamento perante ao Registro de Imóveis, claramente menos onerado
com o excessivo número de demandas.
Importante lembrar que a desjudicialização dos casos em que não há lide
instaurada, é tendência na atualidade.
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3.2 O PROCEDIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL:
A modalidade extrajudicial de reconhecimento de usucapião é um instituto
moderno, inserido no ordenamento jurídico pelo Código de Processo Civil, Lei nº
13.105/15, que implantou na Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015/1973, o artigo
2016-A, admitindo essa nova modalidade que, por sua vez, possui os próprios
requisitos que quando cumpridos possibilitam a obtenção da propriedade
extrajudicialmente.
Brandelli (2016, p.63) esclarece que:

O procedimento, que deveria ser sempre jurisdicional, passou a poder ser
extrajudicial, parecendo, inclusive, que pretendeu o legislador tornar a forma
extrajudicial a regra em matéria de usucapião amigável, fomentando-a, na
medida em que a disciplinou pormenorizadamente, com mais fôlego até do
que a disciplina que existia no Código de 1973, ao passo que deixou de
tratar de maneira específica do procedimento de usucapião judicial, o qual,
embora ainda sendo possível, e necessário em alguns casos, passou a
estar englobado pelo procedimento processual comum.

O procedimento da usucapião, tratado pelo artigo supra é comum, visto que
o artigo 318 do Código de Processo Civil assim estatui: “aplica-se a todas as causas
o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei”.
Assim, por não haver previsão de procedimento especial de reconhecimento de
usucapião no código, o procedimento aplicado deverá ser o comum.
Todavia, conforme já exposto, existem procedimentos especiais de
usucapião, como é o caso da Lei n. 6.969 de 1981 (imóveis rurais) e da Lei n.
10.257 de 2001 (usucapião especial de imóvel urbano), que permanecem em vigor.
Nestes casos, as regras do procedimento comum serão aplicadas subsidiariamente,
em virtude da previsão encontrada no parágrafo único do artigo 318, que prescreve:
“o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos
especiais e ao processo de execução”.
3.2.1 Da competência:
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Para o estudo da competência, vejamos o que diz o artigo 216-A da Lei de
Registros Públicos:
Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o
cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel
usucapiendo.

O procedimento de reconhecimento de usucapião extrajudicial será
processado perante o registro de imóveis responsável pelo lugar em que o imóvel
está sitiado. Depreende-se do artigo que a via jurisdicional para o reconhecimento
da usucapião continua disponível para qualquer interessado em propor tal demanda,
inclusive, caso não se mostre possível o reconhecimento extrajudicial por ausência
de qualquer dos seus requisitos, o interessado poderá, caso persista o interesse,
valer-se do meio judicial.
Importante acrescentar que o trâmite administrativo não é obrigatório aos
que cumpram os requisitos, podendo o interessado, provocar diretamente a
jurisdição, vejamos, uma vez mais, os ensinamentos de Brandelli (2018, p.63):

Optando as partes pelo procedimento extrajudicial de usucapião,
submeterão seu pedido ao Oficial de Registro de Imóveis que tenha
atribuição territorial para tanto, que é o Oficial da circunscrição imobiliária na
qual situa-se o imóvel, o qual presidirá e conduzirá o processo

Situação peculiar acontece quando o imóvel abrange mais de uma comarca,
pois nesse caso haverá mais de um Cartório do de Registro de Imóveis competente
para o reconhecimento da usucapião. Nesse caso, a solução para o problema de
competência, encontra-se no procedimento jurisdicional, escolhendo um dos
registradores para realizar o procedimento e notificar-se-á aqueles que também
teriam competência para decidir sobre o procedimento.
Após a escolha e o trâmite do procedimento, caso o oficial escolhido
entenda que é possível o reconhecimento, não poderá proceder o registro
imediatamente, visto que existem mais registradores competentes para julgar esse
pedido, assim, deverá informar os demais competentes sobre o entendimento
daquele registro.
Os outros oficiais, por sua vez, verificam se o procedimento foi feito de
acordo com as disposições legais e se não há qualquer ilicitude e, caso entendam
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que o procedimento está perfeito, proceder-se-á o registro em todos os ofícios.
Todavia, caso um dos registradores não concorde com a possibilidade de
reconhecimento, deverá o feito ser encaminhado para via judicial.
Se o oficial escolhido entender que não é possível o reconhecimento da
usucapião, a decisão é comunicada aos outros e, como não faz coisa julgada, é
possível buscar outro registrador, também competente, para processar o feito,
porém não parece possível que aquele registrador que entendeu pela negativa do
pedido, aceite essa situação, mesmo que o outro diga que estão presentes os
requisitos para reconhecimento, visto que será comunicado da decisão, restando, ao
afinal, que

o interessado seja remetido à via judicial. Todavia, em caso de

entendimento favorável ao autor do pleito, não há necessidade de homologação
judicial, visto que o registrador é competente para julgar o ato, além de ser dotado
de fé pública.
3.2.2 O pedido do interessado:
Para que o processo tenha início, se faz necessário que o usucapiente
requeira o reconhecimento da usucapião perante o Cartório de Registro de imóveis
competente, vejamos o caput do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos.

Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o
cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel
usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado.

Tratando da legitimidade para fazer o pedido, o legitimado ativo é o
usucapiente e caso possua vínculo matrimonial ou união estável, se faz necessária a
outorga uxória, conforme preconizam os artigos 1.647, inciso II do Código Civil e 73
do Código de Processo Civil, salvo se o regime é o de separação absoluta de bens.
Se o cônjuge não dá a outorga injustamente, deve-se pedir o seu suprimento
judicial.
Mister ressaltar que o interessado, em qualquer modalidade, seja judicial ou
extrajudicial, deve ser representado por advogado.
3.2.3 A instrução do pedido:
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Pela transparência dos ensinamentos trazidos por Brandelli (2016, p. 65),
giza-se sua explicação sobre o requerimento inicial:
No requerimento, peça inicial do processo de usucapião extrajudicial,
deverá a parte legitimada requerer a instauração do procedimento
administrativo bem como o registro da usucapião ao final, justificando
pormenorizadamente o seu direito à usucapião, detalhando qual a espécie
de usucapião aplicável ao caso, no seu entender, bem como relatando
minuciosamente acerca do preenchimento dos requisitos materiais para a
aquisição pela usucapião no caso concreto alegado, o que deverá, por
certo, ser provado subsequentemente ao Oficial de Registro pelos meios de
prova admitidos.

Quando da formalização do requerimento feito por advogado em nome da
parte, o pedido deve ser instruído com alguns documentos, sob pena de prenotação
(indeferimento), inicialmente deve-se lembrar que na falta desses documentos deve
ser oportunizada à parte prazo para que efetue a juntada.
O requerimento da parte interessada deverá estar instruído com os
documentos previstos dos incisos I a IV do artigo 216-A da Lei de Registros
Públicos, que analisaremos a seguir com os apontamentos necessários à melhor
compreensão.
3.2.3.1 Ata notarial:
O primeiro documento necessário a instruir o requerimento, assim como
leciona o inciso I do aludido dispositivo, é a “ata notarial lavrada pelo tabelião,
atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e
suas circunstâncias”. A necessidade de atestar a posse dos antecessores só surge
nos casos em que houve sucessão possessória.
A ata notarial é, ainda segundo Brandelli (2016, p. 67):

O instrumento público mediante o qual o notário capta, por seus sentidos,
uma determinada situação, um determinado fato, e o translada para seus
livros de notas ou para outro documento. É a apreensão de um ato ou fato,
pelo notário, e a transcrição dessa percepção em documento próprio.
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Destarte, sua função é a de constatar os fatos que serão narrados pelo
notário quando da elaboração da ata, sendo a principal fonte de prova preconcebida,
pois o notário possui fé-pública.
O papel da ata notarial é tão relevante no cenário atual que recebeu seção
própria no Código de Processo Civil, precisamente no artigo 384, vejamos:

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.

Consequentemente, o interessado na produção da ata notarial deve requerêla ao notário que por sua vez tem o múnus de perquirir se a demanda do interessado
é legítima e se a finalidade da ata é lícita.
3.2.3.2 Levantamento planimétrico e memorial descritivo:
Segundo previsão contida no artigo 216-A, inciso II da Lei de Registros
Públicos, deverá o requerimento ser instruído com planta e memorial descritivo
assinado por profissional legalmente habilitado, inscrito no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –
CAU,

devendo

estar

acompanhados

de

comprovação

de

anotação

de

responsabilidade técnica e o respectivo comprovante de pagamento.
O levantamento planimétrico e o memorial descritivo têm a finalidade de
identificar o imóvel e seus confrontantes, nas palavras de Brandelli (2016, p. 71):

A planta e o memorial descritivo deverão indicar o imóvel usucapiendo e
seus confrontantes mediante seus números de matrícula ou transcrição,
indicando ainda os titulares de direitos sobre tais imóveis, com seu nome e
qualificação mínima que permita sua identificação, tal como número de CPF
ou carteira de identidade, a fim de que possa o Registrador identificar em
tais documentos os imóveis e os titulares de direito envolvidos no processo.

Além das assinaturas do profissional que elaborou o estudo e do
usucapiente, deverão ainda assinar informando expressamente sua concordância
com o trabalho técnico realizado, o proprietário, todos os titulares de direitos, reais
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ou não registrados ou averbados na matrícula ou transcrição e também os
confrontantes.
Quando da ausência de assinatura dos titulares de direitos reais ou de
outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou dos
confrontantes, será expedida notificação pelo registrador para que manifeste o
consentimento no prazo de 15 dias, inteligência do §2º do dispositivo em apreço.
Nesse momento cabe uma crítica à previsão trazida na parte final do §2º,
visto que vai em direção oposta das demais disposições referentes à usucapião
extrajudicial
Nesse sentido, obstam os doutrinadores quanto à opção do legislador, pois
tratam da necessidade de concordância como sendo uma barreira que inviabiliza o
procedimento. Nesse sentido, posiciona-se Brandelli (2016, p. 133):

Alguém que, recebendo a notificação, verifique que há afronta a seu direito,
não se calará; impugnará o pedido feito. Ao contrário, alguém que,
notificado, perceba que em nada lhe afeta o pedido, não terá o menor
incentivo para manifestar-se positivamente no processo administrativo,
salvo se por questões de amizade ou similares.

Externando seu inconformismo com o posicionamento do legislador
(Brandelli, 2016), entende que a presunção necessária nesse caso viria em direção
contrária do que está ali contido, devendo o silêncio ser presumido como aceitação,
seguindo os auspícios da lógica imposta no restante do ordenamento jurídico.
Afirma, por fim, que “há que se alterar a lei nesse ponto, para que tenha ela o efeito
pretendido pelo legislador”, pois do contrário, o instituto não surtirá os efeitos
pretendidos de facilitação que pretendia.
3.2.3.3 Certidões:
Outro requisito documental que deve instruir o pedido de reconhecimento,
está contido no inciso III do artigo 216-A, inciso III do Lei de Registros Públicos, que
versa sobre a necessidade de “certidões negativas dos distribuidores da comarca da
situação do imóvel e do domicílio do requerente”.
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A certidões de que trata o inciso tem como finalidade perquirir a existência
de situações que impeçam o deferimento do pedido, devendo constar somente como
negativas para viabilizar a prova do alegado.
3.2.3.4 Justo título ou quaisquer outros documentos de comprovação:
Para finalizar a documentação necessária para ingresso de requerimento de
reconhecimento, será necessário, nos moldes do inciso IV do artigo supracitado, o
“justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a
continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos
e das taxas que incidirem sobre o imóvel”.
Exemplos máximos dos possíveis documentos a serem utilizados para
cumprir esses requisitos são os comprovantes de pagamento de tributos sobre o
imóvel.
3.2.4.4 A publicidade do procedimento:
Sabemos que a publicidade no tocante aos direitos reais é a garantia de
oposição erga omines, nesse sentido Nader (2016, p. 43) explica com simplicidade
que “nos direitos reais a coletividade participa do polo passivo da relação, cabendolhe o dever negativo, natural que o conhecimento da existência e titularidade
daquele direito lhe seja acessível”.
Destarte, além da publicidade dedicada aos direitos reais e, em decorrência
dela, existe o dever de publicidade do procedimento, com o fito de garantir a
segurança e demonstrar a situação jurídica da coisa à sociedade, desta forma
ensina Cassettari (2016, p.18) “diz respeito às regras para o franqueamento de
informações contidas na Serventia Imobiliária”.
No mesmo sentido, Lopes (ano, p.20) trata da publicidade registral como
sendo “de uma utilidade jurídico-social indenegável. A sua função no Direito consiste em
tornar conhecidas certas situações jurídicas, precipuamente quando se refletem nos
interesses de terceiros”.

Desta feita, pelo princípio da publicidade, os interessados devem dispor da
maior facilidade possível em obter as informações por eles buscada.
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O procedimento que visa o reconhecimento extrajudicial da usucapião, nesse
ponto, segue a mesma sorte do procedimento judicial, deve-se dar ciência às
autoridades federais, quais sejam: União, Estado, Distrito Federal e Município, conforme
preconiza o § 3º do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, ipsis litteris:

§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao
Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de
registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento,
para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.

Não obstante, também seguindo o viés da publicidade, conforme leciona o
§4º do artigo 216-A, deve o oficial de registro de imóveis promover a publicação de
edital em jornal de grande circulação para dar ciência a terceiros que possam,
eventualmente, manifestar-se em 15 dias, caso possuam interesse no feito.
3.2.3.5 Diligências:
Após o recebimento e protocolização do pedido, obtida a concordância de
todos os titulares de direitos reais diretamente interessados, notificados os órgãos
públicos da Federação e publicados os editais e, finalmente, transcorrido o prazo de
quinze dias para a manifestação acerca do pedido sem impugnação, o registrador,
só então, analisará toda documentação que instrui o pedido.
Caso exista dúvida relacionada a alguma questão elencada no pedido,
poderá determinar diligências com o intuito de esclarecer o que se mostre
necessário, conforme estatui o § 5º: “para a elucidação de qualquer ponto de dúvida,
poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis”.
Vejamos (Brandelli, 2016, p.86):

Havendo necessidade de aumentar o conjunto probatório, poderá o
Registrador realizar as diligências necessárias para tanto, se possível for,
ou solicitar ao requerente que as realize, sob pena de, se não as realizar,
não provar o alegado e ver seu pedido negado.

Desta feita, as diligências devem ser solicitadas para elucidar algum ponto
da peça de exordio, podendo solicitar que se pratiquem diversos atos que possam
motivar seu convencimento, como por exemplo a juntada de algum documento.
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3.2.3.6 A apreciação do registrador:
A apreciação feita pelo registrador pode resultar em aceitação, registrandose a aquisição do imóvel por meio da usucapião ou resultar em rejeição do pedido,
quando houver alguma irregularidade com a documentação que instrui o feito.
Tratando da primeira hipótese, seguirá a previsão contida no §6º:

Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, sem pendência de
diligências na forma do § 5o deste artigo e achando-se em ordem a
documentação, com inclusão da concordância expressa dos titulares de
direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados 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.

Tratando-se da segunda hipótese, seguirá o que prevê o §8º “o final das
diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de
imóveis rejeitará o pedido”. Insta salientar que a rejeição do pedido não importa em
coisa julgada, podendo o possuidor intentar sua pretensão perante o poder
judiciário, ajuizando ação de usucapião, conforme exposto no §9 do artigo 216-A da
Lei de Registros Públicos.
3.2.3.7 A Dúvida:
A previsão contida no §7º, possibilita a provocação de dúvida. Dizendo que
“em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos
termos desta Lei”. Importante acrescer nesse momento o disposto no artigo 198 da
Lei de Registros Públicos que trata especificamente da dúvida, vejamos

Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se
conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo
satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida,
remetido ao juízo competente para dirimi-la.
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Ressalva-se que suscitar dúvida é uma faculdade do interessado, podendo
ser feita a qualquer momento do procedimento, quando se entende que não é
necessária a pratica de determinado ato solicitado pelo oficial.
3.2.3.8 A Judicialização do pedido:
A judicialização do pedido poderá ocorrer em alguns casos, trataremos
primeiramente da rejeição do pedido extrajudicial. O §9º diz que “a rejeição do
pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião”, visto que a
demanda não pode ser afastada do poder judiciário.
Outra possibilidade é o caso de impugnação ao pedido, ou ausência de
concordância expressa dos titulares de direitos reais, por algum interessado ou ente
público, sendo assim, versa o §10 que:
Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de
usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de
outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes
públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis
remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel,
cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao
procedimento comum.

No caso de remessa ao juízo, deverá o juiz verificar o cumprimento das
exigências mínimas inerentes ao processamento de uma petição inicial, aquelas
contidas no artigo 319 do Código de Processo Civil, estando todas presentes, será
recebida como petição inicial e processada normalmente.
Caso constate-se a ausência de alguma exigência, aplicar-se-á o artigo 321
do Código de Processo Civil, que diz, em suma, que o juiz, ao verificar que a petição
não preenche os requisitos, dificultando o julgamento do mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial.
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4 ACESSO À JUSTIÇA:
No tocante ao acesso à justiça, faz-se necessário retomar historicamente o
entendimento sobre a tratativa do tema e as questões relacionadas ao acesso nos
sistemas jurídicos, visando entender, assim como questiona Cappelleti (1978, p.7)
“como, a que preço e em benefício de quem estes sistemas de fato funcionam”.
Ainda segundo Cappelleti (1978, p.8):

A expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que
sejam individual e socialmente justos.

Sendo assim, continua o douto mestre (Cappelleti, 1978) esclarecendo que o
acesso à justiça pode ser considerado requisito basilar de um sistema em que não
sejam apenas proclamados os direitos dos indivíduos, mas um sistema igualitário
que tenha a possibilidade de garanti-los. Posto que o acesso efetivo não é apenas
um direito social fundamental reconhecido, deve ser o ponto central dos estudos
processualísticos.
A importância do acesso à justiça é tamanha, que fez com que o legislador
constitucional, quando da elaboração da Magna Carta de 1988, ali inserisse o artigo
5º, inciso XXXV, versando que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito, gerando grande possibilidade de acesso aos meios
adequados à resolução de da lide. Sabemos, porém, que a somente a garantia de
inafastabilidade não se mostra suficiente para propiciar o acesso adequado.
Já no Código de Processo Civil, o artigo 98 tem o condão de facilitação do
acesso à justiça, estatuindo que todo aquele que não tiver condições financeiras de
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, possibilitando o exercício da garantia constitucional do acesso
à justiça, desta maneira corroborando com a afirmativa de Cappelleti (1978, p. 16)
esclarece que “os altos custos também agem como uma barreira poderosa sob o
sistema”.
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Ocorre que, a garantia constitucional do acesso à justiça, mesmo que
facilitada pela gratuidade, por si só, não é suficiente para efetivar o direito
perseguido, sendo necessário ainda que o processo tenha uma duração razoável,
pois, valendo-se da máxima exteriorizada pelo grande mestre Rui Barbosa (Barbosa,
1921) “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque
a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim,
as lesa no patrimônio, honra e liberdade”.
Não obstante, Silva (2001, p. 119) ensina que “ao Judiciário não é dado
decidir sobre a oportunidade do exercício da jurisdição. Age apenas quando
provocado, e, quando provocado, não pode se negar à ação”.
Tamanha é a importância de efetivação da tutela jurisdicional em tempo
adequado à resolução dos litígios que foi inserido na Constituição Federal de 1988,
por meio da Emenda Constitucional n.° 45, de 2004, que implantou no artigo 5º, o
inciso LXXVIII que estatui “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação”.
Lembrando que o acesso à justiça é necessário para garantir a efetiva
prestação jurisdicional da forma mais justa possível, não sendo aceito como o mero
direito de proposição de demanda.
Para viabilizar o acesso, segundo Silva (2001, p. 118):
Conclui-se pois, que, a fórmula de democratização da justiça é aproximá-la
do povo, principalmente dos mais carentes, que têm fome e sede de
Justiça, a começar pela própria situação de extrema desigualdade que
sofrem com a falta de distribuição de renda. Adotar também mecanismos de
melhorar a assistência jurídica aos necessitados no Brasil reforçariam nossa
frágil democracia.

Faz-se necessário também elencar a aptidão para reconhecer seus direitos.
Desta feita, observa-se que nem todos têm consciência de o que está a seu alcance
e quais são os seus direitos, isso em qualquer dos ramos do direito, visto que muitas
vezes a norma não é acessível a todos, seja por dificuldade na educação ou
incapacidade de compreensão da norma jurídica, nesse sentido, Cappelleti (1978,
p.22) afirma que “num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência de
um direito juridicamente exigível. Essa barreira fundamental é especialmente séria
para os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres”.
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Prossegue o respeitável mestre (1978) tratando da capacidade jurídica
pessoal, que se relaciona diretamente com o meio social em que está inserido o
indivíduo, a educação que recebeu e os recursos financeiros que possui.
Pode se dizer que, proporcionalmente, as pessoas com mais patrimônio são
as que mais tiveram contato com estudos e informação. Destarte, estreitar os laços
entre a justiça e a população carente é o início do processo redução das
desigualdades sociais provocadas pela falta de acesso à justiça, cabendo ao
operador do direito ser a ponte entre a norma e o indivíduo.
4.1 FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E O DIREITO SOCIAL PRIMÁRIO À MORADIA:
Em decorrência do exposto, cabe nesse momento aquilatar a função social
da posse, observando-a sobre a ótica do direito social primário à moradia, tendo
como premissa fundamental a perspectiva humanitária.
Nas palavras de Farias e Rosenvald (2014, p.67)
A função social da posse é uma abordagem diferenciada da função social
da propriedade, na qual não apenas se sanciona a conduta ilegítima de um
proprietário que não é solidário perante a coletividade, mas se estimula o
direito à moradia como direito fundamental de índole existencial, à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana.

Enquanto Lobo (2017, p.128) ao tratar do tema afirma que “a posse, para
continuar merecedora de proteção jurídica e ser instrumento mais democrático de
acesso das pessoas às coisas, há de realizar sua função social, ao lado da função
individual”.
É comezinho que no direito brasileiro a função social da posse esteja
intimamente ligada à ideia da função social da propriedade, posto que parte dessa
ideia pode ser atribuída ao posicionamento adotado no Código Civil que, quando
trata de posse, em seu artigo 1.196, restringe o conceito de possuidor como sendo
mero exercente de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Neste sentido, Fachin (1988, p.9) explica:
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Tem trânsito livre na ciência jurídica moderna a noção de que a posse é
mera exteriorização da propriedade, admitindo-se excepcionalmente a
figura do possuidor não proprietário. Enjaular o fenômeno possessório
dessa forma corresponde a uma visão superada pela realidade, mas ainda
não reconhecida. Esse confinamento hoje inaceitável é contraditado pela
prioridade histórica da posse sobre a propriedade.

Isto porque, com a atual importância atribuída pela doutrina ao instituto
possessório, ela não fica restrita como um veio da propriedade. Nesse mesmo
sentido, Farias e Rosenvald (2014, p.64):

As teorias sociológicas da posse procuram demostrar que a posse não é um
apêndice da propriedade, ou a sua mera aparência e sombra. Muito pelo
contrário, elas reinterpretam a posse de acordo com os valores sócias nela
impregnados, como o poder fático de ingerência socioeconômica sobre
determinado bem da vida, mediante a utilização concreta da coisa.

Continuam os doutores afirmando que, pela importância “deve ser considera
como fenômeno de relevante densidade social [...] devendo descobrir na própria
posse as razões para o seu reconhecimento”.
Ato contínuo, como decorrência máxima da correlação entre a função social
da posse e o princípio basilar do direito à moradia, o direito à moradia encontra
precedente na Declaração Universal de Direitos Humanos, em que foi reconhecido
em seu artigo XXV que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem e bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis”.
Com o reconhecimento do direito à moradia estampado no tratado
internacional, tendo em vista que desde o princípio possuía diversos países
signatários, outros tratados passaram a reconhecer tal direito. Exemplo disso é o
Pacto internacional dos Direito Econômicos, Sociais e Culturais datado de 1996, cuja
recepção deu-se em 1992. Nesse diploma, precisamente no artigo 11, os estados
partes reconhecem o direito de toda pessoa, dentre outros, à moradia adequada.
Já nos diplomas nacionais, a Constituição Federal prevê em seu artigo 6º
um rol de direitos sociais, estando dentre eles o direito à moradia, destarte, ante ao
tratamento dispendido ao direito à moradia consagrado da Carta Magna, mostra-se
necessário que o Estado, como garantidor dos preceitos contidos na Lei maior, atue
de forma positiva, instituindo políticas públicas que visem sua efetivação.
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Aplicando a previsão constitucional da moradia ao instituto da usucapião, é
facilmente percebida a importância decorrente da aplicação conjunta, visto que, em
regra, a posse exercida pelo usucapiente é usada para concretizar o direito
essencial à moradia, sendo inclusive necessário que se efetive para que o indivíduo
tenha acesso aos demais direitos contidos no artigo 6º da Carta Federal.
Milagres (Farias e Rosenvald apud Milagres, p. 67) descreve o direito à
moradia como sendo:
Dimensão fundamental da existência humana, transcende a ideia de
prestação estatal ou particular e também não se restringe a uma função de
defesa. O destinatário a um espaço essencialmente propício à proteção de
sua dignidade é a pessoa em si, independentemente de um contraponto
com o poder público ou com poderes privados. O ser humano é artífice de
seu espaço, e o direito à moradia deve ser compreendido como categoria
autônoma de direito da personalidade, com contornos precisos, exaltando a
essencialidade do bem inerente à personalidade humana

Sendo assim, decorre da narrativa supracitada que é essencial que se
proteja a posse exercida pelo indivíduo, principalmente sob a ótica da moradia, pois
decorre dessa relação a possibilidade de exercício dos demais direitos sociais
reconhecidos legalmente.
4.2 GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMO FONTE DE ACESSO À JUSTIÇA –
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
A gratuidade da justiça é um instrumento importante para aquele que não
possui recursos suficientes possa acionar a máquina estatal e, diante do que já fora
exposto, é dever do Estado garantir que o hipossuficiente consiga o acesso efetivo à
resolução de seus litígios em tempo hábil, sendo assim, é nítida a liame da
gratuidade com o acesso à justiça. Trata-se de base para o que hipossuficiente
vislumbre a possibilidade de ver cumprida sua pretensão.
Para Tartuce (2013, p.33) "o conceito de hipossuficiência vai além do
sentido literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de
concessão dos benefícios da justiça gratuita”, existe ainda uma tentativa de usar
como parâmetro a renda familiar para aferir a hipossuficiência, porém, aplicável
somente ao indivíduo que busca assistência perante a Defensoria Pública, destarte,
conforme estatui o artigo 1º da Resolução n.° 134/2016 da Defensoria Pública da
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União, serão presumidamente necessitados, para fins de assistência jurídica integral
e gratuita, na forma do art. 2º da Resolução Conselho Superior da Defensoria
Pública da União n.° 133/2016, aqueles que integram núcleo familiar em que, juntos
aufiram renda de até R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Insta salientar que, processualmente, é necessário tomar como base a
situação fática daquele que pretende a concessão do benefício e não somente o
montante bruto familiar. Portanto, considera-se hipossuficiente aquele que, no caso
concreto, comprova estar em situação desprivilegiada, carecendo de benefícios e
impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer
sua subsistência, sendo assim, nesses casos, deverá ser amparado pelos benefícios
da gratuidade na justiça.
Sabemos que o processo para o reconhecimento da usucapião extrajudicial
precisa ser visado por um advogado, conforme exposto anteriormente, desta forma,
sob o aspecto dos honorários advocatícios Cappelleti (1978, p. 18) diz que:
“qualquer tentativa realística de enfrentar os problemas de acesso deve começar por
reconhecer esta situação: os advogados e seus serviços são muito caros”.
Oliveira (2015, p. 354) em comentários ao Código de Processo Civil, assim
conceitua

o

benefício

da

justiça

gratuita

e

delimita

sua

finalidade

“o benefício da justiça gratuita consiste na dispensa do adiantamento de despesas
processuais (em sentido amplo). O seu objetivo é evitar que a falta de recursos
financeiros constitua um óbice intransponível ao acesso à justiça”.
Quando a usucapião se processa em sua forma judicial, mostrando-se
irrelevante

a

modalidade,

não

há

óbice

para

concessão

das

benesses

proporcionadas pela justiça gratuita. Ocorre, entretanto, que o quadro muda quando
se trata do reconhecimento extrajudicial da usucapião, visto que se trata de
procedimento administrativo, processado e julgado pelo Registrador.
A possibilidade de concessão da gratuidade encontra fundamento no artigo
98 do Código de Processo Civil que prescreve, in verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.

Ocorre que é o juiz quem concede ou não a gratuidade da justiça, devendo a
parte interessada nas benesses fazer um requerimento na petição inicial, na
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contestação, na petição de ingresso de terceiro interessado ou mesmo, quando
superveniente à primeira manifestação da parte no processo, por simples petição
dirigida ao juízo em que se processa o feito.
Ante a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, é
necessário saber que os cartórios recebem emolumentos para custeio de suas
despesas, sendo necessário que se busque conhecer quem arcará com as
despesas geradas pelo processo, quando concedidas as benesses, nesse sentido
Benacchio (2016, p.3) afirma:

Não podemos excluir os pobres, o que é verdade, mas de outro lado temos
que pensar que os serviços extrajudiciais são financiados pelos
emolumentos, então não é possível fazer um serviço que inviabiliza a
equação econômica, porque senão você causa prejuízo a todos.

Não obstante, Ahualli (2016, p.3) ressalta que tratando de emolumentos,
estamos diante de matéria de competência tributária, vejamos:
A questão referente a emolumentos é uma questão tributária. Nessa seara,
o que se aplica ao princípio da legalidade estrita, então deveria haver uma
lei que isenta o interessado do pagamento dos impostos e dos
emolumentos, enfim, para que fosse concedida a justiça gratuita.

Continua a magistrada (Ahualli, 2016), afirmando que a lei autoriza a
extensão da gratuidade aos atos do extrajudicial, entretanto, no caso da usucapião
extrajudicial não existe decisão judicial, o que em primeiro momento inviabilizaria a
concessão.
Doutro norte, é preciso ter cuidado com o rigor excessivo e nesse sentido se
posiciona Benacchio (2016, p.4), quando corretamente afirma que “se a gente for em
um caminho que nada é possível, vamos excluir os mais pobres”, visto que é
principalmente a eles que o instituto se destina.
Prestigiando o acesso à justiça e tendo em vista que a desjudicialização tem
o condão de facilitar a persecução do direito ao reconhecimento da usucapião, com
base no disposto no inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, que estatui que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, vislumbra-se a possibilidade de efetivar a justiça gratuita,
mesmo

no

caso

de

processamento

reconhecimento da usucapião pelo notário.

administrativo,

como

é

o

caso

do
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Mesmo tratando-se de tema ainda controvertido, sendo necessário
demonstrar os argumentos e aguardar um posicionamento ou mesmo posterior
regulamentação específica, é de suma importância destacar desde logo que a
usucapião extrajudicial deve ser observada sob o prisma do acesso à justiça em
favor do destinatário da norma, geralmente hipossuficiente. É notório que a
desjudicialização como opção do legislador em casos em que não exista conflito,
como é tendência na atualidade, tem o condão de possibilitar a regularização de
uma situação fática em face, primeiramente, dos despossuídos. Sendo assim, ainda
que se reconheça a falta de tratamento específico em legislação expressa, verificase na Carta Magna a existência de subsidio que possibilita tal concessão.
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5 CONCLUSÃO
Diante de todo exposto no curso deste trabalho monográfico foi possível
analisar e compreender o instituto da usucapião e sua importância na sociedade
moderna que, pode se dizer sedenta por igualdade. Trata-se de um instrumento
verdadeiramente útil para regularização da situação fática do possuidor e é essa sua
verdadeira função, reconhecer perante a sociedade quem é o proprietário por direito
de um bem imóvel, mas não basta existir a previsão legal para esse
reconhecimento, é dever do operador do direito perquirir se a norma atinge sua
finalidade, pois poucos são os que conhecem seus direitos e menor ainda é a
proporção dos que possuem condições financeiras para suportar os custos do
ajuizamento da demanda.
Antes do Código de Processo Civil de 2015, o usucapiente somente poderia
postular pela propriedade do por meio de um processo judicial, geralmente moroso,
desgastante e dispendioso, todavia, com desjudicialização do procedimento,
modalidade extrajudicial de reconhecimento de usucapião, inserido no ordenamento
jurídico pelo Novo Código de Processo Civil, implantando na Lei de Registros
Públicos, o artigo 2016-A, que facilitou o acesso do possuidor ao procedimento que
culmina no reconhecimento da propriedade do bem.
Vale ressaltar que, por se tratar de modo originário de aquisição da
propriedade, exime o usucapiente das consequências de quaisquer atos advindos
do proprietário anterior.
A simplificação do procedimento e o trâmite perante o Cartório de Registro
de Imóveis, trazidas pelo artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, diminuem
drasticamente a duração do processo, sem, contudo, perder a segurança jurídica.
Todavia, merece crítica a ausência de previsão de concessão de gratuidade no
procedimento, pois a grande aplicabilidade do instituto é destinada aos mais
despossuídos e aos hipossuficientes.
Das obras analisadas neste trabalho, se mostra possível o entendimento de
que o tema precisa de mais análise e enfoque, mesmo porque ainda é considerado
uma novidade, dificultando o posicionamento e aplicação, o que, muitas vezes, gera
certa insegurança, tanto no aplicador do direito que trabalha com um tema novo sem
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saber como serão resolvidos os problemas advindos dessa nova modalidade,
quanto para o destinatário da norma que tem pouco acesso à informação.
De toda sorte, a inovação é bem-vinda ao ordenamento jurídico pátrio, visto
que além de reduzir a morosidade do procedimento e facilitar o acesso à justiça aos
mais simples e despossuídos, ainda retira do Poder Judiciário as demandas
desprovidas de litígio, tratando somente de direitos disponíveis, auxiliando
grandemente na diminuição do número de demandas nas varas cíveis.
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