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RESUMO 

O tema-problema da presente dissertação consiste em analisar as possibilidades e os riscos da 

usucapião extrajudicial, discutindo o alcance social do instituto e a maneira como deve ser 

instrumentalizado de forma a minimizar seus efeitos negativos. A hipótese inicial da pesquisa 

era a de que o instrumento se volta às classes média e alta, já que seus custos dificultariam a 

utilização pela população de baixa renda. Para compreender a questão, a metodologia adotada 

foi a analítica, com base na pesquisa dos custos fixos – de forma absoluta e percentual – do 

procedimento em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Como qualquer outro 

instrumento de titulação da propriedade, a usucapião extrajudicial carrega uma série de riscos, 

que são potencializados a depender da forma como é aplicado e, por isso, foi necessário 

examinar cada uma dessas formas. Para realizar a análise, o marco teórico adotado foi a 

compreensão de que a regularização fundiária plena – assim entendida em seu caráter 

multidimensional – é o caminho para atingir o direito à moradia adequada, que tem diversos 

componentes, destacando-se a segurança da posse como elemento central. A regularização 

fundiária, também nos moldes do marco teórico da pesquisa, é, ao mesmo tempo, solução e 

causa do problema da informalidade, a depender da sua instrumentalização. Com base nesses 

elementos, a pesquisa tem o objetivo-geral de discutir a ampliação do alcance social da 

usucapião extrajudicial e minimizar os seus efeitos negativos, transformando-se, de fato, em 

instrumento de efetivação da moradia adequada.  

Palavras-chave: Direito à moradia adequada. Regularização Fundiária. Usucapião 

Extrajudicial. Possibilidades. Riscos.  

 



 

 

ABSTRACT 

The main theme of this dissertation involves the issues concerning the possibilities and risks 

of non-judicial adverse possession, discussing the social reach of the institute and the way it 

should be instrumentalized to minimize its negative effects. The research hypothesis was that 

the instrument is aimed at the middle and upper classes, since its costs would hamper the use 

by the low-income population. To understand the issue, an analytical methodology was 

adopted, based on the research of fixed costs – in an absolute and percentage form – of the 

procedure in all Brazilian states and in the Federal District. Like any other property titling 

instrument, the non-judicial adverse possession has a wide range of risks, which are 

potentialized depending on how it is applied. The theoretical framework is that land 

regularization – thus understood in its multidimensional character – is the way to achieve the 

right to fair housing, which has several components, with emphasis on security of tenure as a 

central element. Land regularization, also along the ideas of the research’s theoretical 

framework, is, at the same time, the solution and cause of the problem of informality, 

depending on its instrumentalisation. Based on these elements, the research has the general 

objective of discussing the widening of the social reach of non-judicial adverse possession 

and minimizing its negative effects, becoming, in fact, an instrument to implement the right to 

fair housing. 

Keywords: Right to fair housing. Landholding regularization. Non-judicial adverse 

possession. Possibilities. Risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto brasileiro da moradia é marcado pela informalidade como regra, já que 

morar à margem da lei tem sido a única saída para grande parte da população brasileira. Além 

de produto, é também causa estruturante da vida urbana, já que a moradia informal sustenta e 

se integra às dinâmicas sociais, políticas e econômicas. 

De acordo com dados da Fundação João Pinheiro, com base no ano de 20191, o déficit 

habitacional brasileiro é de 5,876 milhões de domicílios, o que representa 8% do total de 

moradias. Minas Gerais, estado em que se situa o programa de pós-graduação da presente 

pesquisa, apresenta o 2º maior déficit absoluto (496 mil domicílios) e, de outro lado, o 5o 

menor em índice relativo (6,6%)2.  

As ideias estão fora do lugar e o lugar está fora das ideias3; existe a cidade oficial e a 

cidade real, pois o espaço urbano se encontra partido4; os lugares – informal versus formal – 

estão em guerra 5 ; a cidade é dual 6 ; o nó da terra é a razão da desigualdade e da 

informalidade7; existe uma outra cidade construída ao fim da cidade8. Essas e tantas outras 

teorias são importantes para afirmar que a informalidade está posta, consolidada e em ritmo 

crescente, não havendo como se abster da temática. 

Nesse cenário, a regularização fundiária se apresenta como uma das soluções para a 

problemática, por meio da legalização da posse informal e da urbanização das áreas, buscando 

integrar a população marginalizada à cidade formal. Os diversos instrumentos existentes são o 

caminho, o meio, a ser utilizado para se regularizar, com diferenças no âmbito de aplicação, 

nas dificuldades de instrumentalização, no modus operandi, nos efeitos, entre outras questões. 

Como parte do processo de regularização, como mais uma entre essas ferramentas, foi 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro: a usucapião extrajudicial 9 , por meio do 

 
1 A pesquisa da Fundação João Pinheiro tem como base os anos anteriores, o que justifica a mais atual, publicada 

em 2021, trazer os dados de 2019. 
2 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 113. 
3 Cf. MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias – planejamento urbano no brasil. In: 

ARANTES, Otília; MARICATO, Ermínia, VAINER, Carlos Bernardo (Org.). A cidade do pensamento único: 

desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 121-192. 
4 Cf. VENTURA, Zuenir. A cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
5 Cf. ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015.  
6 Cf. CASTELLS, Manuel. La ciudad informacional. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 
7 Cf. MARICATO, Ermínia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2014. 
8 Cf. PRADO, André. Ao fim da cidade. Belo Horizonte: UFMG, 2016. 
9 No dicionário Aurélio Buarque de Holanda (on-line), usucapião é vocábulo do gênero feminino e esse será o 

posicionamento adotado na pesquisa.  
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Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)10, como uma alternativa à via judicial. Não é 

uma nova modalidade, nem mesmo um novo instituto, já que a usucapião em si – conceito do 

direito material – continua a mesma, com origem longínqua na legislação brasileira, 

inicialmente no campo do Direito Privado e aproximando-se do viés constitucional ao longo 

dos anos. 

Inserida no contexto da desjudicialização e da resolução alternativa de conflitos que 

foi a tônica do CPC/2015, a usucapião extrajudicial busca ser simples e célere, colocando-se 

como aliada na satisfação do direito material, sem se esquecer das garantias constitucionais 

processuais. Mais do que ser uma alternativa, busca suplantar o processo judicial de 

usucapião, que é marcado pela morosidade e ineficácia, sendo, na maioria das vezes, um 

obstáculo à aquisição de direitos. 

Mostram-se, então, duas vias: a extrajudicial, cuja marca principal é a celeridade e a 

simplificação; e, de outro lado, a judicial, que representa uma das classes processuais mais 

morosas e ineficazes. Transparece ser óbvia a escolha pelo postulante da usucapião, mas não é 

o que ocorre na prática, já que o novo procedimento tem custos – os emolumentos devidos 

nas serventias extrajudiciais, honorários advocatícios, elaboração de planta e memorial 

descritivo, entre outros –, o que coloca em xeque seu alcance social. 

É nesse sentido que se desenvolve a pesquisa, que tem como tema-problema a análise 

das possibilidades e riscos da usucapião extrajudicial, discutindo o alcance social do instituto 

e a maneira como deve ser instrumentalizada de forma a minimizar seus efeitos negativos. Por 

ora, atendo-se à questão do alcance social, o objetivo é analisar o direcionamento do 

procedimento, ou seja, se é voltado à população de baixa renda ou às classes média e alta, 

buscando respostas por meio da análise dos seus custos. 

Nesse ponto, a hipótese inicial é de que o procedimento seria voltado às classes média 

e alta, já que seus custos dificultariam a utilização pela população de baixa renda, que 

equivale à maioria da população em situação informal de moradia. Tal pressuposto se deu 

pela atuação do pesquisador – como estagiário de graduação – na Divisão de Assistência 

Judiciária da Universidade Federal de Minas Gerais (DAJ/UFMG), já que à época da 

positivação da usucapião extrajudicial buscou-se utilizá-la nos casos de usucapião do órgão, o 

que não foi possível pelos seus custos em um cenário de assistência jurídica voltada à baixa 

renda. 

 
10 Art. 1.071 do CPC/2015, que introduz o artigo 216-A na Lei nº 6.015/1973. 
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Esse cenário evidenciou a importância de se pesquisar o direcionamento do 

procedimento, buscando compreender e perquirir seu alcance social. Como justificativa da 

pesquisa, tem-se, também, a escassez de obras e pesquisas11 voltadas à temática, as quais, em 

sua maioria, buscam explicar o procedimento por si só, discorrendo sobre seu 

desenvolvimento dentro das serventias extrajudiciais, com o viés dogmático e didático. A 

despeito da importância desses trabalhos12, a perspectiva adotada na pesquisa é outra, qual 

seja a análise crítico-propositiva do tema.  

Por ser instrumento de consolidação da posse informal em formal, é correto afirmar 

que a usucapião extrajudicial se presta a efetivar o direito à moradia, por meio da garantia da 

segurança da posse, que é elemento central desse direito. Há diversos outros componentes da 

moradia adequada, mas sem a proteção da posse não há que se falar na consecução dos 

demais, o que se justifica pelo seu caráter basilar/fundante. 

Pelo recorte da pesquisa, que é fundamentada no âmbito da moradia informal, a 

usucapião extrajudicial tem como resultado a titulação da propriedade, já que as situações de 

consolidação da posse em outros direitos reais por meio desse instrumento são isoladas e 

mínimas, apesar de possíveis. Com isso, outro aspecto a ser considerado pela pesquisa – que 

também lhe diferencia dos demais estudos sobre a temática – é a análise dos riscos do 

procedimento, ou seja, os efeitos negativos no pós-regularização, que se alteram a depender 

do viés utilizado para sua instrumentalização. 

Inicialmente, a pesquisa restringia-se à análise das possibilidades do instrumento, e 

com o amadurecimento típico do processo de pesquisa, com o auxílio de grandes 

professores13, foi se delineando um novo cenário, bem mais complexo do que se imaginava. A 

importância da análise dos efeitos pós-titulação da propriedade ficou ainda mais evidente no 

 
11 Em uma pesquisa realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando-se como palavra-chave o termo “usucapião extrajudicial”, 

foram encontradas 23 pesquisas, das quais 18 podem ser consideradas por serem posteriores ao CPC/15. Desse 

universo, apenas 2 tem viés próximo ao adotado por essa pesquisa, as quais foram utilizadas ao longo do texto. 

(Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>>. Acesso em: 01 abr. 2021) 
12 Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 

2020; BOCZAR, Ana Clara Amaral Arantes et al. Usucapião extrajudicial: questões notariais, registrais e 

tributárias. 3. ed. Leme, São Paulo: Mizuno, 2021; BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de 

acordo com o novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016; MARQUESI, Roberto Wagner. 

Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018. 
13 Além do orientador, vale destacar aqui: as professoras doutoras Natalia Lelis e Tereza Cristina Sorice Baracho 

Thibau, que acompanharam o exame de qualificação; as professoras doutoras Denise Morado Nascimento, 

Silke Kapp e Jupira Gomes de Mendonça, do Programa de Pós-Graduação da Arquitetura e Urbanismo da 

UFMG, em que o pesquisador cursou as respectivas disciplinas; e o professor doutor Marcelo de Oliveira 

Milagres, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, também pela disciplina cursada. 
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Seminário Home/City/World (Moradia/Cidade/Mundo)14, realizado em Belo Horizonte/MG, 

em 2019, organizado pela Rede Internacional de Moradia Social, composta pela UFMG, 

University of Kent (Reino Unido) e University of the Free State (África do Sul), em que se 

desenvolveu o seguinte episódio, que merece ser transcrito adiante:  

“Mas o que vocês vão fazer depois que o processo de usucapião acabar? Existem 

planos para o futuro após a titulação da propriedade?”. O silêncio ecoou, todos 

esperavam a resposta do expositor, líder local da comunidade, representante e 

interlocutor dos desejos dos que ali vivem. A resposta teve curvas: discorreu sobre 

os motivos pelos quais desejam a legalização da posse, sobre a questão sentimental 

de ser “dono da sua casa” e sobre os anos de resistência e luta objetivando a 

propriedade; questões vitais e relevantes, mas que não respondiam à questão. 

Perguntou-se novamente: “Mas e planos para o futuro, após a titulação, vocês têm? 

Se sim, quais?”. Então, veio a resposta, curta e sem rodeios: “Agora não temos 

planos, pensaremos nisso depois, estamos totalmente focados em conseguir a 

propriedade pela usucapião”15. 

Esse diálogo retrata uma situação ocorrida durante um dos painéis do evento, 

especificamente na Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte/MG, que ainda passa por um 

processo de usucapião coletiva judicial, em que o representante da associação de moradores 

foi indagado por um dos professores-visitantes sobre os planos futuros em caso de êxito na 

titulação da propriedade. Contudo, o mesmo questionamento seria cabível em qualquer lugar 

do mundo, já que a falta de planos pós-legalização da posse, que se afigurou na resposta desse 

líder comunitário, é questão comum à maioria dos cenários de moradia informal, não só nos 

brasileiros.  

Sendo assim, o objetivo-geral da pesquisa envolve compreender as possibilidades da 

usucapião extrajudicial e entender os riscos inerentes ao instrumento, propondo algumas 

mudanças com o objetivo de aumentar o alcance social do instituto e minimizar os efeitos 

negativos advindos do procedimento. Os objetivos específicos, por sua vez, serão trazidos em 

conjunto com a apresentação dos capítulos da pesquisa disposta adiante. 

Alguns recortes e delimitações conceituais/etimológicas foram primordiais para a 

elaboração da pesquisa, sendo indicados a seguir. Restringiu-se o estudo às áreas urbanas, 

 
14 O pesquisador participou como voluntário ao longo do Seminário, atuando como tradutor simultâneo em 

conjunto com mais alguns colegas, já que o cenário de corte de recursos vivido pela UFMG inviabilizou a 

contratação de tradutores profissionais por todos os dias, em especial pelo fato de o evento ser realizado in 

loco em algumas das ocupações urbanas.  
15 MESQUITA FILHO, Osvaldo José Gonçalves de; GAIO, Daniel. Usucapião extrajudicial e os riscos para a 

regularização fundiária de assentamentos de baixa renda. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. 

Porto Alegre, vol. 89, p. 56-72, abr.-maio, 2020, p. 56-57. 
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pelo fato de comportarem a maioria da população brasileira – 84,4%16 – e também do déficit 

habitacional, já que 85,5% estão localizados nas cidades17.  

Outro recorte, que tem correlação com o marco teórico da pesquisa, foi a compreensão 

da usucapião extrajudicial em relação ao direito à moradia, buscando-se enxergar o 

instrumento em seu viés de efetivação da segurança da posse e, consequentemente, do direito 

em si. Dessa forma, denota-se o direcionamento da pesquisa como um todo, que busca 

valorizar o aspecto de efetivação do direito à moradia que é inerente ao instituto e repudia o 

caráter mercantilista e titulatório que por vezes lhe é imputado. 

Optou-se, também, pela análise do déficit habitacional por meio do relatório da 

Fundação João Pinheiro, que se mostrou o mais adequado para a temática. A usucapião 

extrajudicial se presta a corrigir a inadequação fundiária, que é o conceito ligado à 

informalidade da posse, sendo apenas um entre os elementos do déficit como um todo, 

estando, inclusive, correlacionada à inadequação dos domicílios 18 . Há vários outros 

componentes a serem aferidos antes da inadequação fundiária, e o método de cálculo é 

excludente, ou seja, ao se encontrar determinado elemento os seguintes não são analisados, o 

que, por muitas vezes, não coloca o imóvel dentro do conceito de inadequação fundiária, 

mesmo que eventualmente estivesse. Diante de tais nuances do relatório, foram considerados 

os valores do déficit habitacional como um todo, não adentrando em seus componentes nem 

se atendo à inadequação fundiária. 

Com relação à denominação do procedimento como usucapião extrajudicial, 

considerou-se a expressão que se acha incorporada ao linguajar comum, que faz parte da 

doutrina e da jurisprudência como um todo, buscando diferenciar o instituto da usucapião 

judicial e da administrativa19. O termo “extrajudicial” pode se referir a diversos meios de 

resolução alternativa de conflitos – notadamente a mediação, a arbitragem, a conciliação –, 

mas, de acordo com o sentido adotado nessa pesquisa, refere-se ao procedimento que se 

desenvolve em âmbito notarial e registral. Mesmo que cabível a mediação e a conciliação nas 

serventias extrajudiciais20, até mesmo no procedimento de usucapião, por ora não se utiliza o 

termo “extrajudicial” voltado a tal construção, restringindo-se ao procedimento em comento. 

 
16 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, p. 43.  
17  FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, 

p. 113-115. 
18 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Metodologia do déficit habitacional e da inadequação dos domicílios no 

Brasil – 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 64. 
19  Não se alinha nesta dissertação à corrente que conceitua a legitimação de posse como “usucapião 

administrativa”, tal como será visto no tópico 3.2.2, mas essa denominação não pode ser descartada. 
20 Provimento nº 67/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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Utilizando-se da formulação de Abramo21, a noção de informalidade em que se baseia 

a pesquisa não tem conceito analítico, mas se mostra como termo meramente descritivo, 

capaz de abarcar toda e qualquer forma de utilização de bens imobiliários à margem do marco 

regulatório da esfera jurídico-política do Estado de Direito moderno. Além disso, os conceitos 

de informalidade, ilegalidade e irregularidade, a despeito de serem etimologicamente e 

simbolicamente diferentes, são utilizados como sinônimos para retratar a situação de moradia 

à margem da lei.  

Vale mencionar que a pesquisa adota o conceito de ocupações urbanas para denominar 

os assentamentos de moradia informal, em detrimento de invasões. Utiliza-se Lelis22 como 

referencial nesse tocante, compreendendo ocupação como o ato pacífico de dar destino a algo 

sem uso; no caso, dar função social a um imóvel vazio, fazendo cumprir o direito 

constitucional à moradia, enquanto invasão remete à tomada hostil, injusta e violenta daquilo 

que é do outro23.  

Já em relação à efetividade, adere-se à concepção defendida por Barroso24, segundo o 

qual significa a realização do Direito, o desempenho de sua função social. Representa a 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 

Todo esse recorte conceitual e etimológico remete ao marco teórico da pesquisa, que é 

o conceito a partir do qual se inicia a pesquisa, o fundamento da investigação e de todos os 

seus elementos25. A compreensão da regularização fundiária plena – assim entendida em seu 

caráter multidimensional – como o caminho para efetivar o direito à moradia adequada, com 

 
21 Cf. ABRAMO, Pedro. A cidade com-fusa: a mão inoxidável do mercado e a produção de estrutura urbana nas 

grandes metrópoles latino-americanas. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. São Paulo, vol. 09, 

n. 02, p. 25-54, nov. 2007. 
22 LELIS, Natália. Arquiteturas políticas da terra: sobre (re)produção e rupturas na ordem do espaço urbano. 

Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018, p. 323-324; 

LELIS, Natalia. Ocupações urbanas: a poética territorial da política. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 

Regionais. Recife, vol. 18, n. 03, p. 428-444, set.-dez. 2016, p. 438. 
23 “As ocupações invadem. Invadem o mundo compartilhado. Invadem o terreno dos outros que estava lá como 

expectativa de lucro. Invadem a vizinhança como diferença entre os que lutam e os que se sujeitam. Invadem a 

ordem socioespacial criada e protegida pela regulação urbana. Invadem o ordenamento jurídico. Não há 

legalidade presumida com o estabelecimento de qual é a função social de uma propriedade e realizá-la com as 

próprias mãos. Não há legalidade presumida com o início um parcelamento do solo sem projeto aprovado. E é 

porque invadem que as ocupações se estabelecem como um mundo diferente e da diferença, espaço do que não 

tem espaço, parcela dos que não têm parcela.” (LELIS, Natalia. Ocupações urbanas: a poética territorial da 

política. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Recife, vol. 18, n. 03, p. 428-444, set.-dez. 2016, 

p. 438). 
24 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1996, p. 83. 
25 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 136-137. 
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diversos elementos e destacando-se a segurança da posse, é o marco teórico sobre o qual se 

sedimenta a presente dissertação. 

Atua como pressuposto teórico da pesquisa a ideia de que a regularização é tanto parte 

da solução quanto parte do problema da informalidade. Essa expressão está presente nas obras 

de Smolka26, mas é um fio condutor na literatura dedicada à temática, na linha adotada pela 

pesquisa. Afasta-se da visão tradicional da informalidade, que lhe compreende como 

resultado do quadro estrutural de pobreza, passando a considerá-la também como causa e 

elemento fundante, o que é essencial para a análise dos riscos pós-regularização. 

A metodologia da pesquisa abarca, além do marco teórico adotado, o conjunto de 

técnicas e procedimentos utilizados para a sua construção27. Nesse tocante, o ponto de partida 

é a definição da opção metodológica28, que no caso é a crítico-metodológica, uma vez que 

encara o Direito como um rede complexa de linguagens e significados29. Já em relação à 

vertente teórico-metodológica, adota-se a jurídico-social, por compreender que o Direito 

depende da sociedade e que o saber jurídico tem relação com outros campos30.  

Com relação ao tipo de pesquisa, o modelo adotado é o jurídico-compreensivo, porque 

decompõe uma questão jurídica – a usucapião extrajudicial – em seus diversos aspectos, 

relações e níveis31. Utilizam-se fontes diretas e indiretas, já que não se restringe às obras que 

tangenciam o Direito. A pesquisa é qualitativa, porque os métodos e técnicas são empregados 

para proporcionar uma análise mais profunda das relações sociais32. 

 
26 Cf. SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, 

o problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro (Org.). A cidade da informalidade. Rio de Janeiro: 

Livraria Sette Letras, 2003, p. 119-138; SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: 

a solução que é parte do problema, o problema que é parte da solução. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 

2003, p. 255-291. 
27 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 136. 
28 “Pressupõe uma concepção da realidade a ser conhecida, sendo condicionada por elementos que compreendem 

a realidade jurídica de forma conectada com as demais esferas sociais – relações econômicas, políticas, éticas e 

ideológicas – e significa a adoção de postura político-ideológica pelo autor.” (GUSTIN, Miracy Barbosa de 

Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e 

prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 60-61). 
29 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 64. 
30 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 66. 
31 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 85-86. 
32 IGREJA, R. L. O direito como objeto de estudo empírico: o uso de métodos qualitativos no âmbito da 

pesquisa empírica em Direito. In: MACHADO, Maíra Rocha (Org.). Pesquisar empiricamente o direito. São 

Paulo: REED, vol. 01, p. 11-37, p. 17 apud GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; 

NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 

2020, p. 90. 
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Em relação à análise dos custos fixos da usucapião extrajudicial, que é feita em todos 

os Estados e no Distrito Federal, a estratégia de coleta de dados foi universal, já que se obteve 

os dados de todo o Brasil, sem exceção. O procedimento de coleta, por sua vez, foi corte-

transversal, em um só momento, no ano de 2021. A partir desses dados, utiliza-se a 

metodologia analítica para a sua sistematização e apresentação ao longo do texto, o que é de 

grande importância para compreender e interpretar os complexos problemas jurídicos33. 

O raciocínio científico analisa primeiro premissas gerais, a partir das quais se tece as 

considerações específicas de forma dedutiva 34 , ou seja, algo específico – a usucapião 

extrajudicial – se subordina a raciocínios mais gerais. Isso é, inclusive, uma das explicações 

para a linearidade dos capítulos, iniciando-se com as premissas gerais que servirão de 

fundamento para o desenrolar da pesquisa.  

O início da dissertação traz, portanto, as construções teóricas gerais que servirão de 

fundamento ao restante da pesquisa. Sendo assim, o capítulo 2 tem como objetivos: 

(i) sintetizar o histórico da regularização fundiária e das políticas habitacionais ao longo dos 

anos, de forma mais propedêutica, já que não é possível realizar uma análise detalhada de 

cada uma dessas etapas históricas; (ii) abordar o conceito de regularização fundiária, 

definindo o marco teórico atinente à temática; (iii) apresentar as etapas e as diferentes nuances 

do processo de regularização; (iv) demonstrar que a regularização fundiária é o caminho para 

se atingir o direito à moradia adequada; e (v) apresentar os conceitos, construções 

teóricas/legislativas e elementos do direito à moradia adequada. 

O capítulo 3, por sua vez, tem como objetivo específico a apresentação da segurança 

da posse – elemento basilar do direito à moradia –, dos instrumentos que visam a sua 

efetivação e os efeitos econômicos que dela advêm. No primeiro tópico, a análise é centrada 

na segurança da posse, nos seus conceitos, fundamentos, efeitos, correlação com o direito à 

moradia e o título de propriedade etc. A seguir, apresentam-se alguns instrumentos de 

regularização fundiária, que são escolhidos em razão da pertinência temática, âmbito de 

aplicação expressivo e/ou por terem sido recentemente introduzidos na legislação brasileira. O 

fio condutor entre a maioria dos escolhidos é o viés voltado à segurança da posse, à exceção 

da legitimação fundiária. Por fim, são analisadas as teorias econômicas da regularização 

fundiária, que são aquelas que atrelam a formalização da moradia aos seus efeitos 

mercadológicos, o que serve de subsídio para a discussão vindoura. 

 
33 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 86. 
34 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. (Re)pensando a 

pesquisa jurídica: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 71. 
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No capítulo 4, a pesquisa, alinhada à linearidade do raciocínio dedutivo, parte para as 

discussões mais específicas concernentes à usucapião extrajudicial. Com viés mais 

dogmático, sintetiza-se o instituto da usucapião, com a apresentação do seu conceito, natureza 

jurídica, requisitos, objeto, modalidades, entre outras questões. No tópico posterior, é 

analisado o procedimento judicial, antes única opção na legislação brasileira, buscando-se 

compreender algumas das suas minúcias e complexidades que levam à contumaz morosidade. 

O objeto específico da pesquisa – a usucapião extrajudicial – é analisada em apartado no 

tópico posterior, apresentando-a como um todo, de forma mais dogmática, com o objetivo de 

fazer com que o leitor compreenda o procedimento em si, o que é fundamental para a análise 

do capítulo final. Nos dois últimos tópicos, cada qual de forma isolada, analisa-se a usucapião 

coletiva e a plúrima, delimitando seus fundamentos, requisitos, experiências notórias, 

procedimentalização em âmbito extrajudicial, entre outras questões.  

Por sua vez, o capítulo 5 concentra a análise crítico-propositiva da pesquisa, o que se 

justifica pelo embasamento teórico – geral e específico –, que foi construído pelo leitor ao 

longo dos capítulos anteriores. No primeiro tópico, é feito um panorama geral dos pontos 

positivos da usucapião extrajudicial, analisando de forma crítica seus benefícios e 

apresentando as razões para tal enquadramento. Em seguida, é feita a análise crítico-

propositiva do custos do procedimento, apresentando a metodologia de pesquisa, os dados de 

alguns dos Estados – Maranhão, São Paulo e Minas Gerais, pelas razões a serem 

demonstradas – e, em conjunto com os dados do Apêndice, são feitas diversas considerações 

sobre os resultados obtidos, buscando-se propor algumas mudanças a depender da 

confirmação, ou não, da hipótese.  

Passada a análise do primeiro ponto do objetivo-geral, que se relaciona ao alcance 

social do instrumento, inicia-se a discussão sobre os riscos da usucapião extrajudicial, 

especificamente de seu resultado, que é a titulação da propriedade, propondo alternativas para 

minimizar os efeitos negativos e potencializar a efetivação do direito à moradia adequada, 

com seus diversos elementos e atores públicos/privados que lhe são inerentes. Por fim, 

retoma-se as possibilidades e os riscos do instituto, dessa vez com enfoque na usucapião 

extrajudicial em si só e no sistema notarial e registral, sendo feita uma análise crítico-

propositiva voltada aos respectivos aspectos internos, delimitando-se o que pode ser 

aprimorado internamente a partir dos resultados obtidos na relação com os demais campos 

sociais.  

Optou-se por construir o capítulo final dessa forma pela linearidade que lhe é inerente. 

Inicia-se pelos pontos positivos, passa pela comparação com outros instrumentos, vai para a 
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discussão sobre as possibilidades de sua utilização, adentra-se nos riscos que lhe são inerentes 

e, por fim, culmina na análise internalizada e de resgate que é feita como uma conclusão de 

toda a construção anterior, mas com um viés diferente, voltado às relações do instrumento per 

si, como componente do sistema notarial e registral.  

Com esse percurso, pretende-se responder ao tema-problema proposto, confirmando 

ou não a hipótese supracitada, e obtendo resultados compatíveis com o objetivo-geral da 

pesquisa. O tema da moradia informal é amplo e complexo, o que torna a pesquisa sobre a 

temática difícil e repleta de nuances e particularidades. Contudo, não há que se abster, sendo 

urgente e necessário tratar do assunto.  
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2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E O DIREITO À MORADIA ADEQUADA  

 Nesse primeiro momento, o enfoque da pesquisa será demonstrar o histórico da 

regularização fundiária e das políticas habitacionais em território brasileiro, buscando indicar 

como tais experiências se desenvolveram ao longo dos anos. Pelo recorte temático da 

dissertação, não será realizada uma análise pormenorizada de cada uma das etapas históricas 

desses processos, trazendo-se, contudo, a descrição dos principais marcos temporais e as 

características concernentes a cada um desses períodos. 

Por opção metodológica, o desenvolvimento histórico será exposto de maneira linear, 

restando a análise histórica dos instrumentos em si nos tópicos a eles destinados. É inegável 

que a própria análise dos marcos normativos passa pela apresentação dos institutos por eles 

trazidos e/ou modificados, mas, nesse momento, será feita mera menção a estes. 

 Passada a análise histórica, iniciar-se-ão os tópicos destinados à regularização 

fundiária e, em seguida, ao direito à moradia adequada. Optou-se pela análise em separado, já 

que, a despeito de serem temas circundantes, têm inúmeras diferenças entre si, sendo, 

inclusive, processo e resultado um do outro, tal como defende a pesquisa. Com base nesse 

ideário, a regularização fundiária plena se presta a efetivar o direito à moradia adequada, 

representando um caminho, um processo, para a consecução desse direito. 

2.1 Histórico de regularização fundiária e de políticas habitacionais no Brasil 

A questão fundiária brasileira e suas tentativas de regularização são temas complexos 

e profundos, e qualquer pesquisa que se proponha a analisar temas nesse âmbito não pode 

ignorar toda a conjuntura anterior. Tal histórico também perpassa o tema do direito à moradia, 

já que a legalização da posse – resultado da regularização – é um dos elementos do direito à 

moradia adequada, sendo os temas totalmente interligados. Nesse sentido, também serão 

trazidos alguns marcos temporais quanto às políticas de habitação desenvolvidas em território 

nacional, dado que têm relação direta e, muitas vezes, foram instrumentalizadas em conjunto 

com as iniciativas de regularização fundiária.  

Nessa esteira, quando o presente trabalho se dispõe a tratar da usucapião extrajudicial, 

é imprescindível trazer não somente os aspectos históricos concernentes ao instituto em 

específico, como também os referentes à regularização fundiária de forma global. Ignorar toda 

a complexidade que é inerente ao tema significa preterir décadas de experiências práticas e 
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trabalhos acadêmicos sobre a questão fundiária e suas tentativas de regularização, haja vista 

que a usucapião extrajudicial não é, nem de longe, o primeiro instrumento a ser estudado e 

utilizado nesse âmbito.  

A perspectiva histórica é indispensável antídoto à desesperança e à descrença35, sendo 

necessário estudar o passado para compreender que os problemas têm uma base estrutural 

comum e que rompimento da lógica de produção de irregularidades só será possível caso não 

se repitam os erros anteriores. Nesse sentido, a existência dos assentamentos precários remete 

a tempos longínquos no território brasileiro, que tiveram origem nas diversas estratégias 

utilizadas pela população de baixa renda para viabilizar, de modo autônomo, soluções para 

suas necessidades habitacionais, diante da insuficiência e inadequação das iniciativas estatais 

dirigidas à questão e do preço inacessível das residências produzidas pelo mercado formal36. 

É necessário, então, ao perquirir a origem da irregularidade fundiária em território 

brasileiro, adentrar – sem qualquer pretensão de exaurimento do tema – em questões que 

remetem a tempos coloniais. No início da colonização efetiva do solo brasileiro, que somente 

se deu em 1530, estruturou-se o sistema das capitanias hereditárias. Em tal conjuntura, a 

Coroa Portuguesa decidiu enviar o colonizador Martim Afonso com a instrução de dividir o 

território brasileiro, objetivando povoar e colonizar as novas terras. 

No momento em que surgiram as capitanias hereditárias, também surgiu, de forma 

incipiente, a organização do território brasileiro. Dividiu-se a costa litorânea em quinze 

capitanias, as quais permaneciam subordinadas ao poder da Coroa Portuguesa. Imperioso 

ressaltar que se tratava de transferência da posse, já que Portugal continuava detentor do 

domínio das terras, não havendo, ainda, que se falar em propriedade, pois tal conceito nem 

sequer havia adentrado em terras brasileiras. 

As capitanias eram hereditárias, inalienáveis e indivisíveis, mas cabia a seu titular a 

distribuição das terras conquistadas, pelo regime das sesmarias. A indivisibilidade dizia 

respeito, então, à unidade da capitania, que deveria ser mantida em sua integralidade, embora 

se dividisse internamente pelas sesmarias37. 

Vale destacar que, assim como nas capitanias, transmitia-se somente a posse da área, 

havendo uma ideia incipiente de funcionalização da terra, já que ela deveria ser cultivada e 

 
35  VAINER, Carlos Bernardo. Utopias urbanas e o desafio democrático. Revista Paranaense de 

Desenvolvimento. Curitiba, n. 105, p. 25-31, jul.-dez. 2003, p. 27. 
36 BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos 

precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 09. 
37 Da imensa totalidade da área das capitanias, seus titulares tinham o direito de ficar com a posse de 20% e 

deveriam dar os 80% restantes em sesmarias a quem tivesse interesse em cultivá-las e nelas estabelecer 

moradia. (TUTIKIAN, Cláudia Fonseca. Propriedade imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva 

histórica, econômica, social e jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 88-90). 
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povoada, devendo os sesmeiros arcarem com a sexta parte de sua produção, que era repassada 

à Coroa e ao titular da capitania, conhecido como Capitão. É correto afirmar que o sistema 

brasileiro de latifúndios teve início com as sesmarias, já que essas tinham dimensões 

gigantescas, não havendo sequer a própria dimensão do território ocupado, e, principalmente, 

pelo fato de existir pequeno número de beneficiados pelo sistema38. 

 Com a expedição da Carta Régia de 1795 por D. Pedro II, iniciou-se a chamada 

segunda fase das sesmarias, que se originou em razão dos problemas do sistema anterior, 

destacando-se a dificuldade em determinar os titulares das áreas 39 . Nessa etapa, havia a 

previsão da transferência de titularidade da terra da Coroa para o sesmeiro, mediante o 

preenchimento de alguns requisitos40. Esse foi o marco inicial da propriedade privada em 

território brasileiro, que já se inicia em lógica desigual e excludente. 

Essa correlação entre a distribuição de terras e a exclusão social se perpetuou com a 

Lei de Terras (Lei nº 601) de 1850, responsável por validar as regras da antigas sesmarias41. O 

texto legal, que foi o primeiro grande marco normativo da regularização fundiária no Brasil, 

determinou a proibição de aquisições de terras devolutas por outro título que não a compra e 

venda, o que impediu, a partir daquele momento, que a apropriação fundiária brasileira se 

desse pelo uso e ocupação da terra. Isso representou um dos marcos iniciais do conflito 

fundiário brasileiro, já que só teria acesso legal à terra quem pudesse adquirir essa mercadoria 

singular mediante a contrapartida monetária42.  

A Lei de Terras permitiu, além da regularização das sesmarias, a legalização das 

posses àqueles que demonstrassem princípio de cultura sobre o terreno; caso contrário, estas 

 
38  TUTIKIAN, Cláudia Fonseca. Propriedade imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva histórica, 

econômica, social e jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 92-93. 
39  As dificuldades eram as mais variadas possíveis. Entre alguns graves problemas estavam a ausência de 

controle e de conhecimento sobre os dados das terras, pois não se tinha precisão sobre quem era o sesmeiro da 

respectiva área e quais eram os limites dessas áreas, e quais áreas realmente estavam disponíveis e quais 

haviam sido dadas em sesmarias. Essa situação de incerteza deflagrou muitos conflitos pelas melhores áreas, 

pois muitos se diziam posseiros da mesma área – ou por desconhecimento ou por má-fé ou pela mesma área 

poder ter sido dada para mais de um sesmeiro. (TUTIKIAN, Cláudia Fonseca. Propriedade imobiliária e o 

registro de imóveis: perspectiva histórica, econômica, social e jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 94). 
40 Para que houvesse a confirmação da posse recebida em sesmarias – que estava se encaminhando a ser titulada, 

isto é, passando do domínio da Coroa para o do sesmeiro – era necessário cumprir as condições impostas pela 

Coroa em um prazo predeterminado, que eram: (i) o cultivo da terra; (ii) a moradia da terra; (iii) a medição e a 

demarcação das terras; (iv) o pagamento do dízimo à Ordem de Cristo. Em havendo a confirmação do 

preenchimento dos requisitos e no prazo estabelecido pela Coroa, a posse das terras concedidas em sesmarias 

era confirmada e o rei lhe outorgava o título de propriedade. (TUTIKIAN, Cláudia Fonseca. Propriedade 

imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva histórica, econômica, social e jurídica. São Paulo: Quartier 

Latin, 2011, p. 95).  
41  TUTIKIAN, Cláudia Fonseca. Propriedade imobiliária e o registro de imóveis: perspectiva histórica, 

econômica, social e jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 99. 
42  LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da usucapião. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 59-60. 
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seriam consideradas devolutas, voltando ao senhorio público 43  – regulamentando, pela 

primeira vez, o instrumento da legitimação de posse44. 

A importância da normatização da questão fundiária foi exacerbada pelo contexto da 

época, de proibição do tráfico negreiro por meio da Lei Eusébio de Queirós (Lei nº 581/1850), 

já que, com tal medida, a terra passava a ser um bem mais relevante que o escravo 45 , 

aumentando-se a proteção à propriedade. 

Restringindo-se ao âmbito do urbano, que é foco da pesquisa, vale mencionar que o 

período conhecido como República Velha, entre 1890 e 1930, foi de elevado êxodo rural e 

consequente adensamento populacional nas cidades, principalmente em virtude do crescente 

processo de industrialização46. Isso explica a acelerada transição do Brasil, que passou, em 

poucos anos, de país rural a urbano.  

Ao passo que as cidades cresciam, também houve o surgimento das primeiras favelas, 

por volta de 1900, em cidades como Rio de Janeiro e Recife.47 Foram resultado de uma 

urbanização desacompanhada da diversificação das formas de moradia, restando à população 

buscar soluções por si própria. Situação perversa, que se reproduzia – e ainda se reproduz –, 

gerando impactos sobre as metrópoles como um todo48. 

Essa ocupação desordenada do solo urbano gerou alta demanda por legislações 

urbanísticas que buscassem regularizar o solo e criar diretrizes para seu uso49. Buscando 

regulamentar o parcelamento do solo, despontou o Decreto-Lei nº 58/1937, que enfatizou o 

 
43  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 31. 
44 Art. 5o, Lei nº 601/1850: “Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária, 

ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com princípio de cultura, e morada habitual 

dos respectivo posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes [...]” (grifos nossos). 
45 MASCARENHAS, Marisa Pulice. Projeto de lei de responsabilidade territorial urbana: a construção de um 

referencial normativo comum em torno do parcelamento do solo urbano e da regularização fundiária 

sustentável. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 22. 
46 PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização 

fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 134. 
47 A partir de 1920, o termo favela se generalizou, especialmente no Sudeste, passando a designar uma forma de 

habitação popular na qual a precariedade da casa se apresenta associada à precariedade da posse da terra, 

decorrente da ocupação, não consentida, de terrenos públicos ou privados e de áreas inadequadas à 

urbanização, como morros e mangues. (BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento 

e caracterização de assentamentos precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 11). 
48 FERRARA, Luciana Nicolau; DENALDI, Rosana. O projeto de regularização fundiária urbana: requisitos e 

aplicação frente às demandas da urbanização de interesse social. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; 

MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 

13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 53-87, p. 55. 
49 Cf. ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São 

Paulo: Studio Nobel: Fapesp, 1997. 
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aspecto jurídico em detrimento do urbanístico e impôs a obrigatoriedade do registro como 

medida prévia à comercialização de lotes50.  

Em seguida, editou-se a Lei nº 6.766/1979, ainda aplicável atualmente, que disciplina 

o parcelamento do solo urbano. O texto legal traça de forma abrangente todas as regras 

aplicáveis aos projetos de parcelamento, tais como: configuração do projeto; índices 

urbanísticos; infraestrutura básica; documentação; garantias; aspectos registrários, contratuais 

e penais, entre outros51. 

A norma teve um olhar formalista e legalista52, regulamentando a constituição de 

loteamentos, a partir da imposição de requisitos legais e urbanísticos. Embora seja relevante a 

adoção dessas exigências, a lei deixou de considerar a situação dos assentamentos populares, 

sendo insuficiente em relação à temática da moradia informal.  

 Ao longo da década de 1960, a população urbana superou a rural no território 

brasileiro53, ao passo que o problema da irregularidade fundiária e do déficit habitacional 

eram agravados pela legislação vigente. Surgiu, então, a Lei nº 4.380/1964, como primeira 

iniciativa do governo brasileiro destinada a enfrentar a questão habitacional por meio de uma 

política nacional totalmente estruturada54, criando o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com o objetivo de financiar 4,5 milhões de 

moradias55.  

É importante destacar que tais políticas desempenhavam objetivo dúplice: por um 

lado, oferecer resposta às reivindicações organizadas por moradia e conquistar o apoio 

popular – como um instrumento de legitimação do governo militar56 – e, por outro, criar uma 

 
50  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 32-33. 
51 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 208. 
52 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 209. 
53 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 205. 
54 BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos 

precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 12. 
55  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 27. 
56 A ideia vigente à época residia exatamente em estimular a conjuntura econômica, uma vez que a indústria da 

construção é forte criadora de empregos. A estratégia do governo militar repousava na canalização das 

poupanças compulsórias (FGTS) e voluntárias (cadernetas de poupança) para uma atividade que gerasse 

empregos e, ao mesmo tempo, amenizasse os conflitos de classe e concentração de renda. (PEREIRA, Daniel 
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política permanente de financiamento capaz de estruturar o setor da construção civil57. Sendo 

assim, desenvolveu-se um sistema amparado na “lógica da casa própria”, que fomenta e 

incentiva a formação de proprietários, uma das causas da baixa utilização dos instrumentos de 

regularização focados na segurança da posse em detrimento da propriedade. 

Ao longo dos anos 1970, a partir do financiamento estruturado com o advento do SFH, 

expandiu-se a incorporação imobiliária como forma de produção de moradia 58 . Esse 

crescimento teve amparo na edição da Lei nº 4.591/1964, que regulamenta o tema até os dias 

atuais59.  

Vale destacar, ainda na década de 1970, a publicação da Carta de Embu, por diversos 

juristas e planejadores urbanos. Nesse documento foi proposto o coeficiente único de 

aproveitamento para todos os terrenos urbanos, a ideia do solo criado, a transferência do 

direito de construir e a contrapartida voltada à moradia social60. Contudo, a maioria das 

políticas públicas não se aproveitaram desses pontos positivos da Carta, com destaque para a 

baixa adesão ao coeficiente único de aproveitamento, lastreando-se a utilização do coeficiente 

variável – previsto posteriormente no Estatuto da Cidade 61  – como fonte alternativa de 

receitas, o que acaba por elevar o adensamento das cidades e é prejudicial à infraestrutura 

urbana62.  

Na década de 1980 teve início a articulação nacional de lutas por moradia e direito à 

cidade, que deu origem ao Movimento Nacional de Reforma Urbana. Tal iniciativa engajou-

 
Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização fundiária. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 146-147). 
57 MINISTÉRIOS das cidades et al. Plano Nacional de Habitação. vol. 2, dezembro de 2007 apud BRASIL – 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos precários. 

Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 12.  
58 PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização 

fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 148. 
59 Sobre a incorporação imobiliária, sugere-se: CHALHUB, Melhim Namen. Incorporação imobiliária. 5. ed. 

São Paulo: Forense, 2019. 
60  GAIO, Daniel. A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio 

ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 222. 
61 Em suma, a adoção do solo criado a partir do coeficiente único de aproveitamento urbanístico possibilita 

efetivamente estabelecer uma relação de igualdade entre os proprietários urbanos, além de favorecer a 

redistribuição dos benefícios entre os não proprietários. Entretanto, como o Estatuto da Cidade estabelece uma 

cláusula aberta para que os municípios tomem a decisão sobre o zoneamento, o solo criado transita de uma 

eficiente técnica perequetiva para uma condição agravadora das desigualdades urbanísticas. (GAIO, Daniel. A 

interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio ambiente urbano. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2015, p. 227). 
62  GAIO, Daniel. A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio 

ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 221-227. 
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se na reunião de milhares de assinaturas que deram origem a um Projeto de Emenda Popular à 

Constituição, contemplando uma série de direitos sociais aos cidadãos63. 

Os resultados desse movimento64 foram perceptíveis na Constituição da República de 

1988 (CF/1988), que consolidou o ideário da função social da propriedade65, estabeleceu as 

competências dos entes federados no tocante à moradia e inseriu diversos direitos sociais. No 

âmbito da política urbana, introduziu capítulo específico sobre o tema, estabeleceu o papel 

central do Plano Diretor para o desenvolvimento das cidades, entre outros avanços.  

Após a CF/1988, foi editada a Lei nº 9.785/1999, que trouxe importantes inovações 

quanto aos instrumentos e procedimentos legais, em especial quanto aos prazos e índices 

urbanísticos66. O texto legal teve o objetivo precípuo de reduzir as formalidades e adequar a 

lei à realidade informal67. 

Essas alterações não foram suficientes para alterar o quadro de irregularidade fundiária 

do Brasil, inclusive porque o capítulo da política urbana ainda não tinha sido regulamentado. 

A temática sofria forte oposição dos setores empresariais – em especial o imobiliário – e dos 

proprietários de terra, temerosos pelos efeitos que uma normativa nesse sentido poderia 

causar na distribuição de terras e na política habitacional. Contudo, após longo processo de 

tramitação com o Projeto de Lei nº 775/1983, foi editado o Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001)68.  

 
63 BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos 

precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 13. 
64 Na Assembleia Nacional Constituinte, a emenda popular sobre reforma urbana foi a terceira em número de 

assinaturas recolhidas, comprovando a força dos movimentos urbanos que reivindicavam e lutavam por 

moradia, saneamento, transporte, urbanização. (VAINER, Carlos Bernardo. Utopias urbanas e o desafio 

democrático. Revista Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, n. 105, p. 25-31, jul.-dez. 2003, p. 28). 
65 Sobre o tema, sugere-se: SOUZA, Adriano Stanley Rocha. Do direito de propriedade ao dever da propriedade. 

In: KOZICKI, Katya et al (Org.). Espaço e suas ocupações: debate sobre a moradia e a propriedade no Brasil 

contemporâneo. Campinas: Russell, 2010, p. 11-23. 
66 A Lei nº 9.785/1999, visando ofertar ao poder público um instrumento preliminar e eficaz até então inexistente 

para a abordagem inicial do problema, autorizou a dispensa de apresentação de título de propriedade após 

emissão judicial provisória do poder municipal na posse do imóvel parcelado irregularmente, além de também 

facultar a aceitação de contratos de compromisso de venda e compra e cessões de direito como título apto para 

registro da titularidade no Cartório de Registro de Imóveis, bem como declarou expressamente como sendo de 

interesse público as ações de regularização desencadeadas pelo poder municipal, a quem dispensou maiores 

facilidades quanto às regras dispostas anteriormente. (D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, 

Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. Revista de Planejamento e 

Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-jul. 2010, p. 209). 
67 Já no campo da política habitacional, em substituição ao SFH, a Lei nº 9.514/1997 dispôs sobre o Sistema 

Financeiro Imobiliário, incentivando a participação do setor privado no financiamento de investimentos 

imobiliários e aperfeiçoando garantias econômicas, mediante a alienação fiduciária imobiliária. (MILAGRES, 

Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, p. 50). 
68 Sobre o processo legislativo do Estatuto da Cidade, com realce das suas particularidades e atores envolvidos, 

sugere-se: GRAZIA, Grazia de. Estatuto da Cidade: uma longa história com vitórias e derrotas. In: OSÓRIO, 

Letícia Marques (Org.). Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 15-37. 
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O Estatuto da Cidade não só regulamenta o capítulo da CF/1988 que trata da política 

urbana, como também estabelece diretrizes gerais para a política urbana69, as quais, segundo 

alguns autores, têm força vinculante, com equivalência às normas gerais sobre o tema70. 

Como tal, deveriam, então, ser respeitadas na elaboração das normas específicas dos 

Municípios, em razão do caráter impositivo e vinculante de seus preceitos71. A pesquisa 

coaduna com tal teoria, uma vez que os dispositivos mencionados representam o arcabouço 

necessário para a concretização da regularização fundiária plena e do direito à moradia 

adequada e, uma vez entendidos como norma vinculante, teriam a aplicabilidade – política e 

jurídica – que lhes é necessária. 

Essa normativa promoveu uma mudança estrutural do planejamento urbano brasileiro, 

que deixou de ter apenas o aspecto regulatório tradicional, passando a ser indutor de 

processos territoriais e urbanísticos que tenham impacto direto na dinâmica do mercado 

imobiliário72. Vale o destaque à síntese de Fernandes sobre a lei: 

A nova lei tem quatro dimensões fundamentais, quais sejam: consolida um novo 

marco conceitual jurídico-político para o Direito Urbanístico; regulamenta e cria 

novos instrumentos urbanísticos para a construção de uma ordem urbana 

socialmente justa e includente pelos Municípios; aponta processos político-jurídicos 

para a gestão democrática das cidades; e propõe instrumentos jurídicos para a 

regularização fundiária dos assentamentos informais em áreas urbanas municipais.73  

Sendo assim, o Estatuto da Cidade reconheceu a crise generalizada de moradia e a 

proliferação de formas de ilegalidade urbana, quanto aos processos de acesso ao solo e à 

moradia74. Em análise posterior da normativa e seus efeitos, Fernandes concluiu que “boas 

leis”, por si sós, não mudam as realidades urbanas e sociais, por mais que expressem 

 
69 Art. 2º, Lei nº 10.257/2001. 
70 Se a CF/1988 atribuiu à União a tarefa de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, e ela quando 

assim o faz utiliza-se do Estatuto da Cidade, tais dispositivos têm caráter de norma geral, devendo ser 

respeitados pelas políticas de desenvolvimento urbano, a serem executadas em âmbito municipal. 

(MEDAUAR, Odete. A força vinculante das diretrizes da política urbana. In: FINK, Daniel (Org.). Temas de 

Direito Urbanístico. vol. 04. São Paulo: Imprensa Oficial: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 

15-23, p. 20-21). 
71 MEDAUAR, Odete. A força vinculante das diretrizes da política urbana. In: FINK, Daniel (Org.). Temas de 

Direito Urbanístico. vol. 04. São Paulo: Imprensa Oficial: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 

15-23, p. 22-23. 
72 FERNANDES, Edésio. A nova ordem jurídico-urbanística no Brasil. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio. Direito Urbanístico: estudos nacionais e internacionais. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006, p. 03-24, p. 15-16. 
73 FERNANDES, Edésio. Um novo estatuto para as cidades brasileiras. In: OSÓRIO, Letícia Marques (Org.). 

Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2002, p. 07- 12, p. 08. 
74 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 55. 
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princípios de inclusão socioespacial e justiça socioambiental75. Outrossim, Gaio afirma ser 

compreensível a expectativa em torno dos marcos regulatórios à época, mas que a questão 

central se fixa, na realidade, em identificar os atores beneficiados pela regulação do solo 

urbano e para onde são direcionados os investimentos públicos76. 

Ainda no mesmo ano do Estatuto da Cidade, foi a aprovada a Medida Provisória (MP) 

nº 2.220/200177, que se destacou pela introdução da concessão de uso especial para fins de 

moradia. Também vale mencionar a Lei nº 11.481/2007, que ampliou o objeto e conteúdo 

desse instrumento e da concessão do direito real de uso78.   

Destaca-se, também, a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), com a Lei nº 11.124/2005, que foi fruto de projeto de lei de iniciativa popular, com 

mais de 1 milhão de assinaturas79. Tal iniciativa fez parte da política pública federal, que 

incluía a necessidade de subsídios públicos para viabilizar a moradia urbana da população de 

baixa renda, bem como a prioridade para a integração urbana dos assentamentos precários80. 

A despeito de todo o avanço legislativo e incentivo político às iniciativas de 

regularização e efetivação do direito à moradia, Rolnik menciona que as mudanças foram 

pontuais, fragmentadas e quase nunca “completas”, mesmo que tenha havido um aumento de 

projetos de urbanização e melhorias habitacionais em várias cidades. Essa completude 

significaria a integral remoção das diferenças físicas, urbanísticas, administrativas e 

simbólicas que separam os assentamentos da cidade formal81.  

Muito se discute acerca dos retrocessos trazidos pela MP nº 759/2016 e pela Lei 

nº 13.465/2017. Isso porque a Lei nº 11.977/2009 avançou no cumprimento das 

diretrizes/princípios do Estatuto da Cidade. O principal desses avanços foi a concretização da 

regularização fundiária de interesse social, que se tornou uma das formas efetivas de acesso 

 
75 FERNANDES, Edésio. Estatuto da Cidade, mais de 10 anos depois. Revista da Universidade Federal de 

Minas Gerais. vol. 20, n. 01, p. 212-233, jan.-jul. 2013, p. 233. 
76 GAIO, Daniel. O fetiche da lei e a reforma urbana no Brasil. In: COSTA, Geraldo Magela; COSTA, Heloisa 

Soares de Moura; MONTE-MÓR, Roberto Luís de (Org.). Teorias e práticas urbanas: condições para a 

sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, 2015, p. 283-296, p. 293. 
77 A MP nº 2.220/2001 se encontra em vigor até os dias atuais em virtude da Emenda Constitucional nº 32/2001, 

que expressa em seu artigo 2º: “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta 

emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação 

definitiva do Congresso Nacional.” 
78 Não é necessário aprofundar-se na análise dessas normativas, uma vez que trouxeram alterações pontuais em 

instrumentos específicos, sendo, pois, objeto de estudo no tópico a seguir. 
79 PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização 

fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 168-169. 
80 BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos 

precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2010, p. 15. 
81 ROLNIK, Raquel. A construção de uma política fundiária e de planejamento urbano para o país. Políticas 

Sociais – acompanhamento e análise. Brasília, n. 12, p. 199-210, fev. 2006, p. 204. 
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ao direito à cidade e à moradia 82 . A lei também previu: um conceito de regularização 

fundiária83, critérios para definir assentamentos a serem regularizados e instrumentos para a 

mobilidade social84, princípios importantes na regularização fundiária85, a impossibilidade de 

remembramento86 no âmbito da regularização de interesse social87, entre outras mudanças88.  

No âmbito da política habitacional, a Lei nº 11.977/2009 criou o programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV), que foi responsável por um expressivo aporte econômico aos 

financiamentos habitacionais de interesse social89. Sem adentrar nos detalhes técnicos do 

programa, vale ressaltar que não havia necessariamente vinculação entre o programa MCMV 

e os instrumentos do Estatuto da Cidade – em especial o plano diretor municipal. 

A tentativa de regularização a partir de contratos de compra e venda, tal como se 

desenvolvia no programa MCMV, comumente se defronta com a inadimplência, já que, por 

mais acessíveis que aparentem ser os financiamentos, a dinâmica econômica da população 

beneficiada – desemprego, falta de recursos para necessidades vitais, dívidas de empréstimos 

etc. – acaba por acarretar como produto final novos despejos forçados90. Insere-se esse tema 

 
82  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 62. 
83  Art. 46, Lei nº 11.977/2009 – A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
84 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 213. 
85 Art. 48, Lei nº 11.977/2009. 
86 O remembramento é a junção de dois ou mais imóveis. A sua proibição vai no sentido de evitar a pressão do 

mercado imobiliário sobre os lotes legalizados, o que vai de encontro à regularização fundiária plena, visto que 

tenta proteger a área regularizada da pressão do mercado imobiliário, evitando-se, assim, a gentrificação dos 

beneficiários. 
87 Art. 70, Lei nº 11.977/2009. 
88 [...] a Lei nº 11.977/2009 trouxe uma série de regulamentações que permitiram enfrentar temas que eram, até 

então, insuperáveis para a promoção da regularização fundiária, tais como: (i) autonomia do município para 

definir procedimentos de regularização fundiária e para licenciar e a provar os projetos de regularização 

fundiária e para licenciar e aprovar os projetos de regularização fundiária dos assentamentos localizados em 

seu território; (ii) a admissão de regularização de ocupações em áreas de preservação permanente (APPs) ; (iii) 

a criação de regras simplificadas para retificação dos títulos e para registro do parcelamento e do título de 

segurança da posse ou da propriedade resultante da regularização fundiária; (iv) a criação de instrumentos 

como a demarcação urbanística e a legitimação de posse. (DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da 

demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; 

MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 

13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-424, p. 410). 
89 Sobre o programa MCMV, sugere-se: CAMARGO, Camila Moreno. Minha Casa Minha Vida entidades: entre 

os direitos, as urgências e os negócios. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São 

Paulo, São Carlos/SP, 2016. 
90 KOZICKI, Katya; GIAMBERARDINO, Pedro Ribeiro. Regularização fundiária urbana: entre a ideologia 

proprietária e as alternativas para a efetividade do direito à moradia. In: KOZICKI, Katya et al (Org.). Espaços 

e suas ocupações: debates sobre a moradia e a propriedade no Brasil contemporâneo. Campinas: Russell, 

2010, p. 24-50, p. 47. 
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na análise dos efeitos pós-titulação da moradia, que tem a gentrificação como principal efeito 

negativo, sendo desenvolvida nos capítulos seguintes. 

Pelo exposto, conclui-se que a Lei nº 11.977/2009, apesar dos efeitos negativos 

citados, também trouxe resultados positivos, já que se passou de casos isolados para políticas 

públicas de regularização fundiária, com resultados de escala em face do déficit habitacional, 

destacando-se, nesse sentido, os exemplos de Osasco, São Bernardo do Campo, São José dos 

Campos, entre outros91. Havia, como sempre há, espaço para melhora92, mas isso não justifica 

a alteração abrupta provocada pela MP nº 759/2016, que trouxe a revogação total do seu 

capítulo sobre regularização fundiária. 

A leitura sistêmica da nova normativa demonstra que o objetivo principal era 

“desburocratizar” e “simplificar” a regularização fundiária93, preenchendo lacunas deixadas 

pela legislação anterior, valorizando-se o aspecto econômico. As metas ambiciosas traçadas94 

– sem prazo para cumprimento, vale destacar – travestem o retrocesso trazido pela normativa, 

que deixou de prever instrumentos urbanísticos de vital importância, ignorou o conceito 

vigente de regularização fundiária, entre outras mudanças. 

Imperioso mencionar as críticas sofridas pela MP nº 759/2016 do ponto de vista 

formal, já que tal instrumento legislativo exige urgência e relevância95. A MP não consegue 

explicar qual seria a urgência em se tratar o tema por essa via, uma vez que a Lei nº 

11.977/2009 estava em vigência, não existindo qualquer lacuna temática. Além disso, a 

questão fundiária envolve temas diversos, presentes em variadas legislações, não sendo 

passível de tratamento em medida provisória96. 

 
91  DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-

424, p. 409. 
92  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 62. 
93  DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-

424, p. 415. 
94 14,6 milhões de pessoas beneficiadas; mais de 3,4 milhões de imóveis regularizados; mais de 412 núcleos 

urbanos informais atingidos etc. (BRASIL, Regularização Fundiária Urbana – MP 759/2016. Ministério das 

Cidades, Secretária Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, Departamento de Assuntos Fundiários 

Urbanos. mar., 2017, p. 03. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento/download/cc2cbe30-44b8-4285-beb8-0e289618ad6d.>>. Acesso em: 9 abr. 2020). 
95 Art. 62, CF/1988: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.” 
96 Entre as críticas mais contumazes à MP 759/2016, estaria a sina de um “balaio de gatos” – expressão popular 

que significa confusão ou situação difícil –, pois o excesso de amplitude sua abrangência para tratar de 

assuntos tão delicados e especiais como são aqueles disciplinados na substância da referida medida provisória. 
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A MP nº 759/2016 foi, então, convertida na Lei nº 13.465, de 2017, havendo, nesse 

interstício, relativo avanço temático, com a retomada de alguns pontos que vigoravam na Lei 

nº 11.977/2009. Isso não significa, contudo, que a normativa respeitou os fundamentos da 

política urbana constitucional97, já que tem enfoque na titulação em massa, sem a imbricação 

com as demais providências necessárias para o efetivo aumento da qualidade de vida da 

população, principalmente da população mais pobre98.  

Existem atualmente três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) tramitando 

junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em primeiro lugar, menciona-se a ADI nº 

5.771/DF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Do ponto de vista técnico-formal, 

questiona-se a falta dos requisitos de urgência e relevância para a edição da medida 

provisória99. Materialmente, questiona-se o fato de a lei dispensar a participação popular, não 

levar em conta os planos diretores, além de ignorar as questões de licenciamento ambiental e 

urbanístico100. 

Há também a ADI nº 5.787, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em que se 

argumenta pela inconstitucionalidade da renúncia, por parte da União, de receita referente à 

avaliação em massa no processo de venda de imóveis públicos; da possibilidade de alienação 

do patrimônio da União sem respeito ao interesse público; e à violação ao princípio da 

publicidade nesses casos. Por fim, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) distribuiu a ADI 

nº 5.883, que questiona a constitucionalidade dos procedimentos de regularização e do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. 

Já no tocante às novidades trazidas pela Lei nº 13.465/2017, que foi regulamentada 

pelo Decreto nº 9.310/2018, cabe mencionar as seguintes: um novo conceito de 

 
(CORRÊA, Cláudia Franco. Direito real de laje: controvérsias entre efetividade e legalidade. In: LEITE, Luis 

Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas 

para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 297-315, p. 299). 
97 Sobre a contraposição entre a Lei nº 13.465/2017 e as diretrizes da política urbana constitucional, sugere-se: 

DIAS, Maria Tereza Fonseca; SOUZA, Clara Cirqueira. A regularização fundiária na Lei nº 13.465/17: análise 

da adequação de seus instrumentos à política urbana constitucional. Revista de Direito Urbanístico, Cidade e 

Alteridade. vol. 05, n. 01, p. 83-103, jan.-jul. 2019. 
98 FERREIRA FILHO, Paulo Sérgio. As lógicas por trás das políticas de regularização fundiária: a alteração de 

paradigma pela lei 13.465/2017. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 03, p. 1.449-1.482, 

2018, p. 1.479. 
99 Os vastos e graves problemas de terras no Brasil remontam ao período colonial, com a implantação do regime 

de sesmarias, não sendo concebível que, de um momento para o outro, se transforem em problemas de 

tamanha urgência que demandem uso do instrumento excepcional e urgente que é a medida provisória, com 

usurpação da função legislativa ordinária do Congresso Nacional. (BRASIL – MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. Petição inicial ADI nº 5.771/DF. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADI5771regularizaofundiria.pdf.>. Acesso em: 5 abr. 2019, p. 11-

12). 
100  BRASIL – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Petição inicial ADI nº 5.771/DF. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADI5771regularizaofundiria.pdf.>. Acesso em: 5 abr. 2019, p. 31. 
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informalidade, para fins de caracterização de objeto da Reurb, conceituado como núcleo 

urbano informal; nova forma de aquisição do direito real de propriedade, consistente na 

legitimação fundiária; a criação do direito real de laje; e a simplificação do procedimento, o 

qual se opera, em âmbito extrajudicial, perante os municípios, inclusive para fins de 

composição extrajudicial de conflitos101.  

 Não é necessário aprofundar-se nos pontos específicos das normativas supracitadas, 

uma vez que o procedimento a ser descrito no tópico da regularização fundiária é o regido por 

tais normas. Para melhor compreensão dos instrumentos e das mudanças ocorridas nestas três 

legislações – Lei nº 11.977/2009, MP nº 759/2016 e Lei nº 13.465/2017 –, vale o destaque ao 

seguinte quadro102, que sintetiza alguns pontos importantes da regularização e a sua presença, 

ou não, nos textos legais mencionados. 

Quadro 1 – Comparação entre os conceitos da Lei nº 11.977/2009, da MPV nº 759/2016 e da 

Lei nº 13.465/2017 

 
Lei nº 11.977, de 

2009 

MPV nº 759, de 

2016 
Lei nº 13.465, de 2017 

Conceito de regularização fundiária art. 46 Não previsto art. 9º, caput 

Objetivos art. 46 art. 8º, caput art. 9º, caput 

Princípios art. 48, incisos art. 10 art. 10 

Conceitos de Assentamentos e Núcleos art. 47, VI art. 9º, I e II art. 11, I, II e III 

Regularização de área rural Não previsto art. 9º, I, a; e § 2º art. 11, I; e § 6º 

Consolidação do assentamento art. 47, II art. 21, § 3º art. 11, III 

Redução/Dispensa de área institucional 
mínima 

art. 52 art. 9º, § 1º art. 11, § 1º 

Isenção de custas e emolumentos art. 68 art. 11, §§ 1º a 3º art. 11, §§ 1º a 3º 

 
Ocupação de Área de Preservação Permanente 

art. 54, § 1º; art. 61, 
§ 
1º 

art. 9º, §§ 3º e 4º art. 11, §§ 2º e 4º 

Aprovação ambiental art. 53, § 1º Não previsto art. 12 

 
Regularização de Interesse Social e Reurb-S 

art. 47, VII; arts. 53 
e 
ss 

art. 11, I art. 13, I 

Regularização Interesse Específico e Reurb-E art. 47, VIII art. 11, II art. 13, II 

Legitimados art. 50 art. 20 art. 14 

Relação de instrumentos a aplicar Não previsto art. 38 art. 15 

 
Relação com o Estatuto da Cidade 

art. 48, caput Não previsto 
art. 15, II, V, VII, 

VIII; art. 
79 

Previsão de ZEIS art. 47, V e VII, b) Não previsto art. 18 

 
101 FERREIRA FILHO, Paulo Sérgio. As lógicas por trás das políticas de regularização fundiária: a alteração de 

paradigma pela lei 13.465/2017. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 03, p. 1.449-1.482, 

2018, p. 1.463-1.464. 
102  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 86-87. 
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Lei nº 11.977, de 

2009 

MPV nº 759, de 

2016 
Lei nº 13.465, de 2017 

Auto de demarcação urbanística arts. 56 e 57 Não previsto art. 19 e ss. 

Mediação Não previsto art. 36 art. 21; art. 34 

Legitimação fundiária Não previsto art. 21 arts. 23 e 24 

Legitimação de posse art. 59 e ss. Art. 22 e ss. Art. 25 e ss. 

Fases da Regularização Fundiária art. 49; art. 51, § 3º art. 27 e ss. Art. 28 e ss. 

Requisitos do Projeto de Regularização art. 51 art. 12; art. 33, § 

5º 

art. 35 e ss. 

Conclusão do procedimento administrativo art. 58 art. 37 arts. 40 e 41 

Registro da regularização fundiária art. 64 e ss. Art. 39 e ss. Art. 42 e ss. 

Direito real de laje Não previsto arts. 25 e 26 art. 55 

Conjuntos habitacionais Não previsto art. 56 arts. 59 e 60 

Condomínio urbano simples Não previsto Não previsto art. 61 e ss. 

Arrecadação de imóveis abandonados Não previsto arts. 52 e 53 arts. 64 e 65 

Regularização de glebas antigas art. 71 art. 55 art. 69 

Inaplicabilidade da Lei de 
Parcelamento/exceções 

Não previsto art. 57 art. 70 

Dispensa de desafetação Não previsto art. 58 art. 71 

Compensação de gratuidades Não previsto art. 59 art. 73 

Regularização de área sub judice Não previsto art.62 art. 74 

Regularização pela Lei anterior Não previsto art. 74 art. 75 

Extinção unilateral de contrato art. 71-A Não previsto Não previsto 

Fonte: MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana da 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e 

Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2019, p. 86-87. 

Com viés altamente titulatório, disfarçado de propósito desburocratizador, são editadas 

diversas normativas visando a facilitação da formalização da posse, com a criação, inclusive, 

de um programa denominado Titula Brasil103. Deve-se destacar, também, os incentivos à 

concessão de empréstimos para empreendedores de pequeno porte, atrelados à propriedade, 

por meio da criação da Empresa Simples de Crédito104; e a aplicação da Lei de Liberdade 

Econômica (Lei nº 13.874/2019) ao Direito Urbanístico105 . Tudo isso denota o alto viés 

economicista das normas, que será refutado adiante. 

Em substituição ao programa MCMV, criou-se o Programa Casa Verde e Amarela, 

regulamentado pela Lei nº 14.118/2021 e Decreto nº 10.600/2021. Tal normativa visa, além 

da produção de imóvel subsidiada, a regularização fundiária e a melhoria habitacional.  

 
103 Portaria nº 26/2020 do Governo Federal (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria 

Especial de Assuntos Fundiários). 
104 Lei Complementar nº 167/2019. 
105 Art. 1º, §1º, da Lei nº 13.874/2019 – O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do 

direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu 

âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas 

comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. (grifos nossos). 
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A exposição histórica se mostra importante para conhecer, mesmo que de forma breve, 

os fundamentos e objetivos das políticas públicas ligadas ao direito à moradia adequada. É 

necessário inverter prioridades – legislativas, jurídicas, políticas –, adequando-se aos fins 

almejados. Contudo, a tarefa é árdua e, a despeito de diversas experiências exitosas no 

território brasileiro, ainda não houve a almejada inversão de prioridades nas políticas públicas 

e redução das desigualdades sócio-urbanísticas106.  

Passa-se, então, à apresentação da regularização fundiária como um todo, 

apresentando-se algumas experiências, de forma breve. 

2.2 Regularização fundiária de assentamentos coletivos e a experiência brasileira 

Neste tópico, será discutida a regularização fundiária no território brasileiro, 

abordando-se a questão jurídica e social concernente à temática107. Em seguida, se adentrará 

no tema do direito à moradia adequada, trazendo-se a correlação existente entre os dois temas 

ao longo de ambos os textos.  

Quando se classifica a usucapião extrajudicial como instrumento de regularização 

fundiária e/ou de efetivação do direito à moradia, é necessário, antes de tudo, entender o 

arcabouço teórico que fundamenta cada um desses temas, inferindo-se a acepção adotada e, 

com base nisso, realizando a classificação do instrumento. Os assuntos são circundantes, 

sendo até causa e consequência um do outro. Contudo, têm diferenças, e são essas distinções 

que levam a pesquisa a defender a compreensão dos instrumentos de regularização – entre os 

quais se encontra a usucapião extrajudicial – como garantidores do direito à moradia.  

Por opção metodológica, restringe-se a análise dos temas às áreas urbanas, pelo fato de 

concentrarem 85,8% do déficit habitacional brasileiro108 . Historicamente, as cidades não 

foram pensadas e construídas para atender ao direito à moradia de modo universal. Nesse 

cenário, a terra urbana está fortemente ligada ao poder econômico109, a moradia é mercadoria 

escassa, restando aos cidadãos de baixa renda – maioria da população brasileira – a moradia 

informal. 

 
106 GAIO, Daniel. O fetiche da lei e a reforma urbana no Brasil. In: COSTA, Geraldo Magela; COSTA, Heloisa 

Soares de Moura; MONTE-MÓR, Roberto Luís de (Org.). Teorias e práticas urbanas: condições para a 

sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, 2015, p. 283-296, p. 283.  
107 A pesquisa não se aprofundará nas experiências específicas de regularização, sugerindo-se para o tema: 

BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES. Regularização fundiária urbana no Brasil. Brasília, 2009. 
108 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 

114-115.  
109 MARICATO, Ermínia. Para entender a crise urbana. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 26-27. 
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Nos moldes já aventados, o processo de urbanização brasileiro foi rápido – seguindo o 

histórico da América Latina –, e a ausência de um planejamento urbano inclusivo afetou 

especialmente a garantia do direito à moradia adequada, já que a informalidade deixou de ser 

a exceção para se tornar a regra da produção social do espaço urbano no Brasil110. 

Apresenta-se, então, a regularização fundiária como o instituto adequado para tratar a 

questão do déficit habitacional, como forma de efetivar o direito à moradia adequada, a partir 

de uma atuação multidimensional de modo a abarcar a segurança da posse e a integração 

socioespacial das áreas regularizadas. 

Vale mencionar que essa realidade não é exclusivamente brasileira, sendo comum aos 

países subdesenvolvidos, em especial os latino-americanos111. Na Colômbia e na Venezuela, 

por exemplo, a regularização de terras já se tornou um elemento fundamental do direito 

constitucional social à moradia adequada112. No Peru, o enfoque na titulação da propriedade, 

lastreado pelas ideias de De Soto, é traço marcante das políticas públicas de regularização113.  

Apesar da previsão constitucional sobre função social da cidade ser trazida apenas na 

CF/1988, vale exaltar as experiências vanguardistas de regularização fundiária realizadas em 

Belo Horizonte114 e no Recife115. A mudança paradigmática foi importante porque iniciou-se 

a compreensão de que, como cidadãos, os moradores dos assentamentos informais de baixa 

renda devem ter acesso garantido a um lugar na sociedade urbana e a um espaço na cidade116.  

A informalidade se manifesta das mais variadas formas: pela falta de titularidade do 

imóvel; falta de infraestrutura; serviço público precário; ausência quase total do Poder Público 

 
110  FERNANDES, Edésio. Princípios, bases e desafios de uma política nacional de apoio à regularização 

fundiária sustentável. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org). Direito à moradia e 

segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: 

Fórum, 2004, p. 309-363, p. 310. 
111 Sobre a conjuntura latino-americana, sugere-se: OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia adequada na 

América Latina. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e 

segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: 

Fórum, p. 17-40. 
112 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 22. 
113 Cf. GUERINONI, Felipe Morris. Develando el misterio: la formalización de la propiedad en el Perú. Lima: 

Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), 2004.  
114 Sobre o caso de Belo Horizonte/MG, sugere-se: FERNANDES, Edésio. A regularização de favelas: o caso de 

Belo Horizonte. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 133-

168.  
115 Sobre o caso de Recife/PE, sugere-se: ARAÚJO, Adelmo et al. Uma política inovadora de urbanização no 

Recife – 10 anos de Prezeis. Recife: Centro Josué de Castro, 1999. 
116 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 40-41. 
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no local etc. Todas essas situações – isoladamente ou, como na maioria dos casos, em 

conjunto – reforçam a condição de exclusão dos que vivem na irregularidade117.  

A fim de combater a informalidade nestas variadas formas, utiliza-se de diferentes 

intervenções públicas, as quais, indistintamente, são designadas como regularização fundiária, 

embora refiram-se a concepções díspares do instituto118. A primeira delas é a formalização 

jurídica dos lotes, em que se adota uma perspectiva que reduz o tema à mera legalização dos 

imóveis em nome dos moradores 119 . Tem-se, também, a faceta da urbanização do 

assentamento, focada na ordenação do espaço e execução de um projeto de infraestrutura. Por 

fim, há a concepção urbanística, com políticas que buscam aproximar a cidade legal da real, 

com ênfase na recuperação urbana da favela e na adaptação da legislação e do regime 

urbanístico à realidade da favela120. 

Diante dessas variadas concepções, conclui-se que a regularização fundiária é um 

processo que integra diferentes dimensões, as quais, ao contrário do que geralmente se vê, são 

complementares e devem ser aplicadas em conjunto, não sendo etapas ou objetivos 

excludentes nas políticas públicas. É necessário compreender a regularização fundiária como 

um processo multidimensional, que, para se realizar de forma efetiva e satisfatória, deve 

abranger um trabalho jurídico, urbanístico, físico e social121.  

A regularização fundiária tem fundamento no direito à moradia – direito humano122 e 

fundamental123 –, sendo dever do Poder Público a sua efetivação, a qual se dá por meio de 

políticas regularizatórias e habitacionais, sempre objetivando a ocupação social e democrática 

do solo urbano. É exatamente nesse ponto que reside a semelhança entre os dois institutos, 

 
117 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 207. 
118 Diante das várias inflexões que se tem dado ao tempo “regularização fundiária”, existe o risco de que o 

conceito perca precisão ou se confunda com qualquer outra forma de intervenção, pela extraordinária extensão 

dos problemas urbanos possíveis de serem contemplados por essa forma de intervenção pública no espaço. 

Outro risco é que se tome a parte, pelo todo. (ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da 

Cidade para os processos de regularização fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). 

Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, 

p. 78). 
119 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 74. 
120 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 76-77. 
121 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 79. 
122 Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.  
123 Art. 6º da CF/1988. 
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uma vez que o fato de o direito à moradia ser o argumento basilar da regularização fundiária 

faz com que os temas sejam frequentemente tratados em conjunto e, até mesmo, confundidos 

como semelhantes. 

Nessa linha, têm-se que o objetivo principal da regularização fundiária é permitir que 

o direito humano à moradia – exercido de forma legítima, mas na condição de informalidade 

por milhões de famílias de baixa renda no Brasil – possa ser reconhecido e resgatado à 

condição de plena legalidade124. Romper com a dualidade da “cidade partida”125 significa, 

além de assegurar o direito à moradia, a melhoria das condições de vida dos moradores e a 

criação de mecanismos que permitam a permanência da população nos assentamentos 

regularizados, evitando-se novos processos de informalidade, preocupação que deve ser 

central no pós-titulação da moradia. 

 Dessa maneira, a regularização fundiária plena não deve ter como fundamento 

exclusivo a legalização da posse para os beneficiários – por meio do título de propriedade ou 

demais formas –, uma vez que se deve buscar a integração socioespacial dos assentamentos 

informais126. Por todo o exposto, adota-se o seguinte conceito de regularização fundiária, 

também chamada de regularização fundiária plena127: 

Regularização fundiária é um processo conduzido em parceria pelo Poder Público e 

população beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social de 

uma intervenção, que, prioritariamente, objetiva legalizar a permanência de 

moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, 

acessoriamente, promove melhorias ao ambiente urbano e na qualidade de vida do 

assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania pela comunidade 

sujeita ao projeto.128 

Essa concepção multidimensional da regularização, a despeito de sua reconhecida 

importância 129 , tende a não ser aplicada após a edição da Lei nº 13.465/2017, que, ao 

 
124 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 73. 
125 Cf. VENTURA, Zuenir. A cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
126 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais: o grande desafio dos municípios, da 

sociedade e dos juristas brasileiros. In: ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – 

conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 19-33, p. 25. 
127 A literatura quando coloca o adjetivo “plena” em seguida à expressão regularização fundiária refere-se às 

políticas de regularização que englobam as suas diferentes dimensões e também os diversos componentes do 

direito à moradia adequada. É uma adjetivação que busca enfatizar que se está mencionando os processos de 

regularização mais efetivos, e não aqueles limitados a alguma dimensão específica. A pesquisa fará uso da 

expressão por algumas vezes, seguindo essa tendência. Por todos, Cf. ROLNIK, Raquel et al. Regularização 

fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.  
128 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Direito à moradia – instrumentos e experiências de regularização fundiária 

nas cidades brasileiras. Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal: IPPUR, 1997, 

p. 24. 
129 A maior lição das experiências brasileiras e internacionais de regularização de assentamentos informais é que, 

sob pena de gerarem efeitos negativos, as políticas de legalização fundiária não podem ser formuladas de 
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contrário da legislação anterior – Lei nº 11.977/2009 –, tem enfoque na titulação da moradia, 

flexibilizando diversos pontos, destacando-se o referente ao projeto de infraestrutura, que não 

é mais requisito para o registro dos títulos130 . Por essa compreensão equivocada do que 

realmente seria regularização, essas políticas acabam por reforçar a segregação socioespacial 

e a informalidade urbana, sendo mais prejudiciais aos interesses dos pobres e benéficas para 

os incorporadores e demais grupos econômicos privilegiados131.  

 Outra questão ligada à regularização com enfoque na titulação é o processo de 

gentrificação, em que a população beneficiada pela regularização se desloca para novas áreas 

informais. Isso se dá porque o benefício gerado em tal conjuntura é limitado, alcançando 

apenas um componente do direito à moradia, que é a segurança da posse; e temporário, já que 

tais áreas legalizadas poderão ser objeto do interesse do mercado imobiliário ou classes de 

maior renda, existindo chance elevada de venda132.  

 Não há dúvidas de que a titulação é importante, já que, além de ser o elemento 

fundamental para conferir segurança jurídica à posse, se vive em um sistema econômico, 

jurídico e político calcado na apropriação individual dos bens. A discussão acima não foi feita 

no sentido de retirar-lhe a importância, mas sim de criticar a regularização vinculada 

exclusivamente a ela, relegando os demais campos de atuação a plano secundário. 

 É importante relembrar que a regularização fundiária e a questão habitacional são 

deveres de agir do Poder Público. O problema é gigante e está consolidado, não existindo a 

possibilidade de omissão dos entes estatais, já que não regularizar não é uma opção. 

Com base no ordenamento jurídico vigente, infere-se o papel de destaque dos 

municípios nas políticas de regularização, os quais, além da competência constitucional de 

ordenar a ocupação e o uso do solo local133, tiveram o rol de atribuições ampliado com a Lei 

nº 13.465/2017134.  

 
forma isolada. (FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas 

no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. 

Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 63). 
130 Art. 31, §6º, Decreto nº 9.310/2018. 
131 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 20. 
132 Um dos objetivos específicos da pesquisa, a ser mais bem trabalho no capítulo 5, é analisar de que maneira 

esse processo de gentrificação seria minimizado; de que forma a usucapião extrajudicial deveria ser aplicada 

para diminuir os efeitos negativos pós-titulação da moradia. 
133 Art. 30, CF/1988 – Compete aos Municípios: VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
134 O rol de atribuições é expresso no art. 30 da Lei nº 13.465/17. Uma leitura sistêmica mostra que o Município 

é o responsável por definir se se trata de Reurb-S ou Reurb-E; por aprovar o projeto de regularização fundiária 

e emitir a Certidão de Regularização Fundiária (CRF); aprovar a questão ambiental, se tiver órgão capacitado; 

identificar os beneficiários, dispensando-se a demarcação urbanística que era obrigatória anteriormente, entre 

outras funções. 
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Não obstante a importância da atuação municipal, a regularização fundiária plena 

exige a participação conjunta de diversos atores, mencionando-se os notários/registradores – 

especialmente importantes na usucapião extrajudicial –, o Judiciário, a Defensoria Pública, o 

Poder Legislativo, as associações de moradores, entre outros 135 . Nenhum desses, 

isoladamente, tem estrutura administrativa e, principalmente, competência jurídico-legal para 

instrumentalizar o caráter multidimensional da regularização, sendo imprescindível a atuação 

conjunta. 

Sobre o procedimento regularizatório, o primeiro ponto é a realização de um estudo 

preliminar nos assentamentos informais, compreendendo a origem da ocupação, o grau de 

consolidação da área, perfil socioeconômico dos eventuais beneficiários, entre outros 

pontos136. É nesse momento que se analisa o preenchimento dos requisitos legais para a sua 

ocorrência, definindo-se os atores e os instrumentos envolvidos. Vale ressaltar que, dentro 

dessa pesquisa inicial, é essencial compreender a natureza e dinâmica das relações extralegais 

desenvolvidas na área, sob pena de perda da efetividade na regularização137. 

Decidindo-se pela regularização, o impulso inicial se dá com o requerimento de algum 

dos legitimados 138 , destacando-se a introdução, pela Lei nº 13.465/2017, da Defensoria 

Pública139 e do Ministério Público. A regularização pode se dar na modalidade social (Reurb-

S), destinada às ocupações de população predominante de baixa renda 140 ; na específica 

(Reurb-E), que abrange as situações de informalidade não enquadradas como sociais141; ou na 

 
135 Sobre os diferentes órgãos envolvidos e sua atuação, sugere-se: CARDOSO, Patrícia de Menezes; SAULE 

JÚNIOR, Nelson; UZZO, Karina. Papel e função dos atores que interferem no processo de regularização. In: 

ALFONSIN, Betânia et al. (Org.). Regularização da terra e moradia: o que é e como implementar. São Paulo: 

Instituto Pólis, 2002, p. 33-49. 
136  GONÇALVES, Renata da Rocha; PILOTTO, Angela Seixas; POLLINI, Paula Bittencourt Poggi. As 

flexibilizações urbanísticas na regularização fundiária urbana: notas sobre seus contornos, limites e 

possibilidades. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 87-

113, p. 93. 
137 Compreender como que, em cada país, aquela comunidade considera alguém, apesar de estar à margem da lei, 

como legítimo proprietário de determinado bem é pressuposto para qualquer processo de formalização, sob 

pena de a política pública incorrer no erro de apenas editar uma nova regra que não será observada pelas 

periferias. (FERREIRA FILHO, Paulo Sérgio. As lógicas por trás das políticas de regularização fundiária: a 

alteração de paradigma pela lei 13.465/2017. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 03, p. 

1.449-1.482, 2018, p. 1.469). 
138 Art. 14 da Lei nº 13.465/2017.  
139 Acerca da atuação da Defensoria Pública na regularização fundiária, sugere-se: VELOSO, Luiza Lins. A 

atuação da Defensoria Pública na regularização fundiária urbana. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; 

MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 

13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 193-210. 
140 Art. 13, I, da Lei nº 13.465/2017. 
141 Art. 13, II, da Lei nº 13.465/2017. 
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inominada (Reurb-I), que diz respeito aos loteamentos irregulares consolidados antes da Lei 

de Parcelamento Urbano (Lei nº 6.766/1979)142. 

 A legislação atual, em notável retrocesso, não condicionou a regularização ao 

estabelecimento da área como Zona Especial de Interesse Social, cabendo ao Município 

definir quais situações se enquadram em cada modalidade 143 , o que eleva o teor de 

discricionariedade do processo. Esse é um dos argumentos entre os que atribuem viés 

economicista à legislação atual, podendo-se mencionar também: as flexibilizações trazidas na 

Reurb-E, que atende a setores de média/alta renda 144 ; a facultatividade da demarcação 

urbanística145; o registro dos títulos por meio da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), 

dispensando-se a individualização146; a legitimação fundiária em si etc. 

Nos moldes da legislação vigente, o projeto de regularização fundiária é obrigatório 

para todas as modalidades147, se alterando o responsável pela elaboração e custeio de acordo 

com a espécie de regularização148. Tal instrumento é instrumento essencial para uma política 

pública efetiva, que combine urbanização e legalização da posse, objetivando enfrentar 

questões jurídicas, urbanísticas, físicas, sociais e ambientais.  

 No tocante à instrumentalização, as dimensões financeira e temporal são grandes 

gargalos dos processos de regularização. É difícil a conciliação entre planejamento e 

desenvolvimento dos projetos com a disponibilidade de recursos para a execução das obras e 

ações previstas149. Isso é ainda mais difícil quando se considera a regularização como a 

materialização de uma política que objetiva modificar o processo excludente e 

 
142 Art. 69 da Lei nº 13.465/2017. 
143 Art. 30, I, da Lei nº 13.465/2017. 
144 FERRARA, Luciana Nicolau; DENALDI, Rosana. O projeto de regularização fundiária urbana: requisitos e 

aplicação frente às demandas da urbanização de interesse social. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; 

MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 

13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 53-87, p. 81. 
145 Art. 19, §3º, da Lei nº 13.465/2017; e Art. 12, §3º, do Decreto nº 9.310/2018. 
146 Art. 23, §5º, Lei nº 13.465/2017. 
147 Art. 21, §2º, Decreto nº 9.310/2018. 
148 É elaborado e custeado pelo município ou Distrito Federal na Reurb-S, independentemente do ente titular da 

área pública regularizada, se for o caso, de acordo com a alteração promovida pela Lei nº 14.118/2021. 

Contudo, na Reurb-S, fica facultado aos legitimados promoverem, a suas expensas, os projetos e os demais 

documentos técnicos necessários à regularização, inclusive as obras de infraestrutura essencial (art. 33, §2º, da 

Lei nº 13.465/2017). Já na Reurb-E, é elaborado e custeado pelos beneficiários, salvo em áreas públicas e se 

declarado o interesse público pelo ente municipal, com posterior cobrança (art. 33, §1º, III, da Lei nº 

13.465/2017); e dispensado na Reurb-I, já que a área se encontra urbanizada, restando apenas a titulação. 
149  GONÇALVES, Renata da Rocha; PILOTTO, Angela Seixas; POLLINI, Paula Bittencourt Poggi. As 

flexibilizações urbanísticas na regularização fundiária urbana: notas sobre seus contornos, limites e 

possibilidades. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 87-

113, p. 98. 
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antidemocrático que tem orientado o crescimento das cidades150, devendo a atuação estatal ser 

constante151, uma vez que ações pontuais e esparsas não são capazes de alterar, de fato, a 

estrutura vigente há séculos. 

Portanto, deve-se estabelecer um cronograma factível para a realização de obras152, 

além de mensurar quais serão as fontes de financiamento do projeto 153 . Sobre a 

responsabilidade pelos custos, há quem defenda a obrigatoriedade de o Estado arcar com 

todos eles154; contraposta pelo argumento de que as políticas de regularização só irão atingir a 

escala da sustentabilidade se houver alguma contribuição financeira dos beneficiários155. 

Nesse ponto, são previstas diversas gratuidades aos beneficiários no âmbito da Reurb-

S156. Por outro lado, a Lei nº 13.465/2017 trouxe a possibilidade de, no âmbito da Reurb-E, o 

beneficiário pagar pela unidade imobiliária, desde que promovida sobre bem público157; e a 

Lei nº 14.118/2021 dispôs sobre a faculdade dos beneficiários da Reurb-S arcarem com os 

projetos, documentos e, inclusive, com as obras da regularização158. A temática será mais 

debatida adiante, já que um dos entraves para o aumento do alcance social da usucapião 

extrajudicial é exatamente o seu custo. 

Por fim, vale mencionar um importante avanço protetivo trazido pela Lei nº 

13.465/2017, que garante a permanência dos moradores informais em áreas públicas, 

preservando-se a situação vigente até a finalização do procedimento de regularização. A única 

exigência é que já se tenha iniciado o processo ou haja interesse manifesto nesse sentido159. Já 

 
150 MARICATO, Ermínia. Brasil cidades: alternativas para a crise urbana. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 

122-123. 
151 MELO, Lígia. Direito à moradia no Brasil: política urbana e acesso por meio da regularização fundiária. 

Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 108. 
152  GONÇALVES, Renata da Rocha; PILOTTO, Angela Seixas; POLLINI, Paula Bittencourt Poggi. As 

flexibilizações urbanísticas na regularização fundiária urbana: notas sobre seus contornos, limites e 

possibilidades. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 87-

113, p. 98. 
153  Os programas de regularização tradicionalmente têm sido financiados pelos orçamentos nacionais e 

municipais, taxas cartorárias, empréstimos de instituições financeiras internacionais e contribuições de órgãos 

de desenvolvimento bilaterais. (FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América 

Latina. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011, p. 23). 
154 NALINI, José Renato. Perspectivas da regularização fundiária. In: LEVY, Wilson; NALINI, José Renato 

(Org.). Regularização fundiária. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 03-10, p. 09. 
155 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 25. 
156 Art. 13, §1o, da Lei nº 13.465/2017. 
157 Art. 16 da Lei nº 13.465/2017. 
158 Art. 23 da Lei nº 14.118/201 c/c Art. 33, §2º, da Lei nº 13.465/2017. 
159 Art. 31, §8o, da Lei nº 13.465/2017. 
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houve, inclusive, entendimento jurisprudencial baseado nesse dispositivo, o qual não poderia 

ser ignorado por esta pesquisa, já que é alento em meio ao retrocesso160. 

 Depreende-se, então, que a regularização fundiária, como expressão do direito à 

moradia digna161, deve tratar da segurança da posse, da provisão de serviços, de infraestrutura 

urbana, da urbanização; enfim, deve buscar a reversão do quadro de informalidade e exclusão 

social vivenciado nas cidades brasileiras 162 . É necessário imbricar tal conceituação nas 

políticas públicas, as quais historicamente vão no sentido oposto, o que permite afirmar que, 

em muitos casos, a regularização tem sido tanto parte do problema como parte da solução em 

termos de impactos sobre os assentamentos informais163.  

A discussão acerca dos desafios para a implementação da regularização fundiária, e 

consequente efetivação do direito à moradia, se prolongará ao longo de toda a análise, com 

destaque para os capítulos seguintes, nos quais se fará a correlação do tema com a usucapião 

extrajudicial. Nesse momento, procurou-se estabelecer o significado de uma política urbana 

de regularização plena, expondo os principais aspectos atuais de sua instrumentalização, para 

em seguida adentrar-se na análise do seu fundamento, que é o direito à moradia adequada, a 

qual será realizada a seguir. 

2.3 Direito à moradia adequada 

No presente tópico, passa-se à análise do direito à moradia adequada, elemento basilar 

e objetivo precípuo da regularização fundiária. As políticas públicas de uso e ordenação do 

solo fundamentam – ou, pelo menos na teoria, deveriam fundamentar – suas ações na 

salvaguarda desse direito. Nesse sentido, a efetividade da regularização fundiária perpassa a 

visão da sua instrumentalização como um meio, um processo, para se garantir a moradia 

adequada, não sendo, portanto, um fim em si mesma. 

É imprescindível delimitar conceitos, uma vez que os objetos desse capítulo – 

regularização fundiária e direito à moradia – têm um leque extenso de significados e larga 

abrangência temática, podendo representar diferentes sentidos de acordo com o viés adotado. 

 
160  SÃO PAULO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (6. Vara da Fazenda Pública). Processo nº 1040468-

68.2016.8.26.005. Dje. 14 abr. 2018. 
161 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 342. 
162 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 349. 
163 SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, o 

problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro. Cidade da Informalidade. Rio de Janeiro: Livraria 

Sette Letras, FAPERJ, 2003, p. 119-138, p. 133-134. 
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O direito à moradia, por exemplo, é conceituado – doutrinariamente e pelo ordenamento 

jurídico internacional e/ou nacional – como direito fundamental; direito social; direito da 

personalidade; direito humano; direito humano fundamental.  

 O ponto comum entre todas essas classificações do direito à moradia adequada é não o 

conceber, simplesmente, como a estrutura física de uma casa – um teto para morar164 –, mas 

sim como um padrão de vida adequado165, que atenda às necessidades básicas e inerentes à 

dignidade humana. Isso significa que a moradia vai muito além do espaço físico, abarcando 

também a infraestrutura à qual a casa está conectada – serviços de água, luz, esgoto, coleta de 

lixo etc –, o acesso ao meio ambiente saudável e à infraestrutura social166 , entre outros 

elementos. 

 Depreende-se tal conceito de uma leitura sistêmica das normativas internacionais 

elaboradas ao longo dos anos, das quais o Brasil é signatário. Com a Emenda Constitucional 

(EC) nº 45/2004, esses tratados e convenções internacionais, desde que disponham sobre 

direitos humanos e após o trâmite legal 167  no Congresso Nacional, são equivalentes às 

emendas constitucionais. Em caso de não ser cumprido o rito acima exposto, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) – por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343/SP168 

– já decidiu que os tratados internacionais sobre direitos humanos são normas supralegais, ou 

seja, uma posição intermediária entre as normas constitucionais e as leis ordinárias169. 

Os principais tratados e convenções internacionais que trazem a questão do direito à 

moradia são anteriores à Emenda Constitucional nº 45/2004 e, por isso, não passaram pelo 

referido procedimento para adquirirem o caráter de norma constitucional. Contudo, é 

 
164 Casa, considerada como un techo donde resguardase, tiene a la mayoría de la población, quién con su 

esfuerzo familiar logra mejorar poco a poco sus condiciones interiores. Vivienda, entedida como un lugar 

digno, seguro, sin hacimento, dotado de servicios públicos, conectado a la ciudad por medio de sistemas de 

transporte colectivo decentes y eficientes, con acceso a servicios de salud, educación, recreación, sin 

contaminación ni riesgos ambientales, con presencia pública y de protección de la población, y que las 

personas consigan pagar por él, simplemente no parece estar al alcance de la mayorías. (ACOSTA, Claudia. 

Vivienda Digna en Colombia – texto, contexto y debates ante la Corte Constitucional. In: ALFONSIN, Betânia 

de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como 

defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 69-84, p. 81). 
165 ENTREVISTA com a relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada, Raquel Rolnik. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à Moradia Adequada: o que é, para 

quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 27-38, p. 27.  
166 ENTREVISTA com a relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada, Raquel Rolnik. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à Moradia Adequada: o que é, para 

quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 27-38, p. 27-28. 
167  Art. 5o, §3º, da CF/1988 – Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
168 BRASIL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário nº 466.343/SP. 

Relator: Min. Cezar Peluso. j. 3 dez. 2008, Dje. 05 jun. 2009. 
169 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 

594-595. 
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imprescindível que sejam analisados, dada sua mencionada posição hierarquicamente 

supralegal e o fato de serem a base do ideário que coloca a moradia como um direito humano. 

Nesse sentido, em 1948, a moradia foi primariamente reconhecida como direito 

humano universal, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.170 

Em seguida, em 1966, tal entendimento foi ampliado ao conceito de moradia adequada no 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 591/1992 171 . Essas 

normativas foram fundamentais para o reconhecimento da moradia como uma necessidade 

básica da pessoa humana, pertencente ao núcleo de direitos para uma vida digna172.  

Seguindo a tendência de dotar de juridicidade e aprofundar o sentido e o alcance do 

direito à moradia173, o Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais (1991) realizou uma interpretação do PIDESC, prevendo o embasamento para o 

conceito de direito à moradia adequada, que não se restringe ou equipara a um teto oferecido 

como abrigo ou a uma mercadoria. Ao contrário, deve ser entendido como o direito de viver 

em algum lugar em segurança, paz e dignidade174. Vale também ressaltar o direito a uma 

melhoria contínua nas condições de vida, que se dá pela participação em estratégias 

destinadas a melhorar as oportunidades de vida e a combater a falta de moradia175. 

 Os elementos do direito à moradia adequada são elencados no parágrafo 8º do 

Comentário-Geral nº 4, sendo colocada a seguir a ideia central de cada um deles: a) segurança 

legal da ocupação, que se refere à segurança da posse aos moradores; b) disponibilidade de 

serviços; c) acessibilidade aos custos financeiros da habitação; d) habitabilidade, que diz 

respeito aos aspectos físicos mínimos da moradia; e) facilidade de acesso à moradia para 

grupos vulneráveis – idosos, crianças, portadores de deficiências, vítimas de desastres naturais 

etc. –, que deveria ser prioridade nas políticas públicas; f) localização adequada das 

 
170 Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas – Toda pessoa tem direito a um 

padrão de vida adequado para a saúde e o bem-estar próprios e de sua família, incluindo alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. (grifos nossos). 
171  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 11. 
172 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 89. 
173 KOZICKI, Katya; GIAMBERARDINO, Pedro Ribeiro. Regularização fundiária urbana: entre a ideologia 

proprietária e as alternativas para a efetividade do direito à moradia. In: KOZICKI, Katya et al (Org.). Espaços 

e suas ocupações: debates sobre a moradia e a propriedade no Brasil contemporâneo. Campinas: Russell, 

2010, p. 24-50, p. 41. 
174 Parágrafo 7 do Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 
175 Parágrafo 12 do Comentário Geral nº4  do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 
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habitações; e g) respeito ao meio cultural, o que significa garantir que as dimensões culturais 

não sejam sacrificadas176. 

 Existem vários outros diplomas internacionais que consagram o direito à moradia 

como direito humano177, sendo comum a todos eles a conjugação da moradia com outros 

direitos fundamentais – saúde, alimentação, lazer, segurança –, o que reforça o caráter de 

indivisibilidade dos direitos humanos. A interligação entre o direito à moradia e os demais 

direitos está no cerne da realização do direito à moradia adequada 178 , sendo tal caráter 

enfatizado no Comentário Geral nº 4, que afirma a moradia como integralmente ligada a 

outros preceitos fundamentais que o Pacto tem como premissa179. 

 Nesse sentido, é inegável o avanço trazido pelo reconhecimento do direito à moradia 

como direito humano, uma vez que representa base legal sólida para ações objetivando a 

melhoria das condições de vida da população pobre180 . Por outro lado, discute-se a sua 

efetividade no âmbito do Direito Internacional e a aplicabilidade no ordenamento jurídico 

pátrio. Essas normas não são necessariamente incluídas in totum nos sistemas jurídicos 

nacionais – em âmbito legislativo e jurisprudencial –, o que representa um entrave à 

efetivação do direito à moradia adequada181. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, além da ratificação dos principais 

tratados/convenções internacionais concernentes aos direitos humanos, o direito à moradia 

também é previsto constitucionalmente como direito fundamental. Anteriormente à EC nº 

 
176 Parágrafo 8, alíneas a-g, do Comentário Geral nº4 do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 
177  São alguns deles: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Nova York, 1966); Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Nova York, 1966); a Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (Nova York, 1965); a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Nova York, 1979); a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança (Nova York, 1989); a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas famílias (Nova York, 1990) e a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (Genebra, 1951). (CALIXTO, Juliano dos Santos; DIAS, 

Maria Tereza Fonseca Dias. A efetividade do direito à moradia adequada a partir da segurança na posse no 

direito internacional e no direito brasileiro. Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, 

p. 293-312, jul.-dez. 2015, p. 296). 
178 OSÓRIO, Letícia Marques. O direito à moradia como direito humano. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e 

efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 39-68, p. 42. 
179 Parágrafo 7 do Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 
180 LECKIE, Scott. National perspectives on housing rights. Ed. Martinus Nijhoff, 2003 apud OSÓRIO, Letícia 

Marques. Direito à moradia adequada na América Latina. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, 

Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e 

processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, p. 17-40, p. 31. 
181 ENTREVISTA com a relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada, Raquel Rolnik. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à Moradia Adequada: o que é, para 

quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 27-38, p. 31. 
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26/2000, tal previsão não era expressa, o que não afastava182, em razão da interpretação 

sistêmica e teleológica da CF/1988, a sua conceituação como direito fundamental, por ser 

decorrência e componente da dignidade da pessoa humana183.  

A disposição expressa na CF/1988 não significou apenas uma maior sustentação às 

políticas públicas, mas também foi essencial para estender a todos – dos moradores em 

situação de rua 184  ao topo da estratificação social – o direito de morar adequadamente, 

buscando-se combater a ideia da moradia como mercadoria. A necessária e almejada reversão 

do quadro do déficit habitacional brasileiro pressupõe relembrar que a moradia é direito 

fundamental, acessível e garantido a todos185. 

 Nenhum direito fundamental é absoluto, e a moradia como tal também não o é, sendo 

suscetível de sofrer restrições. Exemplifica-se tal colisão entre valores fundamentais pela 

recorrente dicotomia186 entre direito de propriedade e proteção ao meio ambiente. Coaduna-se 

com a visão de que não deve haver uma relação de predominância ou precedência abstrata 

esses direitos fundamentais, buscando-se a harmonização/compatibilização entre eles187.  

 Pelo fato de estar intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, o direito à 

moradia é considerado por parte da doutrina como direito da personalidade 188 . Essa 

concepção defende que o direito à moradia deve ser construído de forma dissociada de 

 
182 Existiam, anteriormente à Emenda Constitucional nº 26/2000, obras dedicadas a defender a conceituação do 

direito à moradia como direito fundamental, mesmo sem positivação expressa, as quais continuam importantes 

pela construção argumentativa em torno da importância desse direito, sugerindo-se: SAULE JÚNIOR, Nelson. 

O direito à moradia como responsabilidade do Estado brasileiro. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (Org.). Direito 

à cidade – trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 63-126. 
183 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à moradia na Constituição: algumas anotações a respeito de 

seu contexto, conteúdo e possível eficácia. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Crises e desafios da 

Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 415-466; SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa 

humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, vol. 212, p. 

89-94, abr.-jun. 1998. 
184 Sobre o direito à moradia e os moradores em situação de rua, sugere-se: DIAS, Maria Tereza Fonseca. 

Políticas públicas para a eficácia do direito fundamental à moradia adequada da população em situação de rua. 

In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al (Org.). Direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 439-470. 
185 SERRANO JÚNIOR, Odoné. O direito humano fundamental à moradia digna: exigibilidade, universalização 

e políticas públicas para o desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 2012, p. 61. 
186 De acordo com Gaio, não há propriamente a configuração de um conflito entre o direito de propriedade e o 

meio ambiente, mas apenas em relação à eventual descaracterização da essência econômica do bem 

patrimonial em virtude da proteção ambiental. (GAIO, Daniel. A interpretação do direito de propriedade em 

face da proteção constitucional do meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 185). 
187 Se restar comprovada a impossibilidade de harmonização, Gaio admite a adoção do método de ponderação de 

bens, sendo necessária uma verificação da constitucionalidade do ato restritivo, o que deve compreender: a 

delimitação do âmbito de proteção, as relações de prevalência, a garantia do conteúdo essencial e o princípio 

da proporcionalidade. (GAIO, Daniel. A interpretação do direito de propriedade em face da proteção 

constitucional do meio ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 288). 
188 Para aprofundamento no tema, sugere-se: MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: 

Atlas, 2011. 
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critérios meramente patrimoniais, tendo por conteúdo a existência humana189. Ao classificá-lo 

dessa forma, entende-se que é direito de eficácia não relativa, exprimindo aspectos de 

proteção da pessoa de per si que não podem ser ignorados por ninguém190.  

 A inclusão entre os direitos da personalidade se justifica porque a moradia é elencada 

entre os direitos de subsistência, como expressão mínima do próprio direito à vida; e também 

em função da vinculação à dignidade humana191. Nessa linha, Milagres defende que o déficit 

quantitativo e qualitativo de moradias demonstra a necessidade de mudança de paradigma, já 

que o enquadramento como direito social vem justificando a não realização ou incompleta 

realização do direito à moradia192.  

Parte da doutrina defende, ainda, o seu enquadramento como direito humano 

fundamental, conceito que é basicamente uma junção de todas as demais classificações193. Tal 

teoria defende que se trata de direito inerente ao ser humano, que está no topo da hierarquia 

normativa de um Estado. Ao mesmo tempo, é direito fundamental porque, concebendo-se a 

moradia dessa forma, não restam dúvidas de que se trata de um direito cujo objeto de tutela é 

uma necessidade essencial para a dignidade humana194. 

 Todas essas classificações são importantes, trazendo contribuições à temática e 

exaltando o papel de destaque do direito à moradia na consecução de uma vida digna. A 

despeito de suas particularidades, o fio comum entre elas é a ampliação do conceito de direito 

à moradia adequada, interlocução com os demais direitos humanos e necessidade de sua 

efetivação para uma vida digna. Cada uma dessas teorias, se tomadas isoladamente, não 

expressam a amplitude do significado desse direito.  

Nesse sentido, a pesquisa defende que a melhor conceituação do direito à moradia 

adequada seria a soma de todos esses argumentos, não havendo contraposição entre seus 

fundamentos, mas sim complementação. No capítulo seguinte, o tema é a segurança da posse, 

elemento central desse direito, que será tratado em conjunto com seus instrumentos e efeitos 

econômicos, aspectos elementares para o desenvolvimento da pesquisa.  

 
189 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, p. 111. 
190 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, p. 121. 
191 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à moradia aos vinte anos da Constituição Federal de 1988: 

notas a respeito da evolução em matéria jurisprudencial, com destaque para a atuação do Supremo Tribunal 

Federal. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC. n. 02, p. 55-92, out.-dez. 2008, p. 67. 
192 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, p. 208. 
193 Para aprofundamento no tema, sugere-se: SERRANO JÚNIOR, Odoné. O direito humano fundamental à 

moradia digna: exigibilidade, universalização e políticas públicas para o desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 

2012. 
194 SERRANO JÚNIOR, Odoné. O direito humano fundamental à moradia digna: exigibilidade, universalização 

e políticas públicas para o desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 2012, p. 44. 
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3 SEGURANÇA DA POSSE: INSTRUMENTOS E EFEITOS ECONÔMICOS 

Neste capítulo, o objeto central é a segurança da posse, elemento basilar do direito à 

moradia adequada. Não há hierarquia entre os componentes desse direito, sendo todos 

imprescindíveis para a sua efetivação, mas a garantia de que a posse se encontra segura é a 

pedra de toque, o aspecto fundante da construção de todos os demais. Não há que se falar em 

infraestrutura urbana envolta ao imóvel, melhoria física da casa, crescimento contínuo das 

condições de vida etc., sem a proteção contra remoções forçadas e sem a tranquilidade de que 

a sua moradia está segura. 

Com tal viés, dedica-se um tópico exclusivo ao estudo da segurança da posse, sem 

qualquer pretensão de esgotar a temática, já que é ampla por demais e não é o objetivo central 

da pesquisa. São trazidos seus fundamentos principais, efeitos – que não o econômico, a ser 

analisado em tópico apartado –, correlação com o direito à moradia e o título de propriedade, 

entre outras questões. 

Em seguida, apresenta-se alguns instrumentos de segurança da posse, escolhidos em 

razão da pertinência temática, da expressiva aplicação prática e/ou pelo fato de terem sido 

recentemente previstos na legislação brasileira. Os expedientes analisados são: as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); a legitimação fundiária; a legitimação da posse; a 

demarcação urbanística; a concessão do direito real de uso (CDRU); a concessão de uso 

especial para fins de moradia (CUEM); o direito de superfície; o direito real de laje. 

Quando se apresenta os instrumentos como garantidores de segurança na posse, tal 

como se faz nessa pesquisa, isso não quer dizer que esses deixam de ser conceituados como 

mecanismos de regularização fundiária. Tais finalidades são, muitas vezes, conjugadas nas 

políticas públicas: deseja-se regularizar e, ao mesmo tempo, garantir a segurança na posse. 

Entretanto, com base no viés aqui adotado, defende-se que a garantia da segurança na posse é 

– ou pelo menos deveria ser – o objetivo central desses instrumentos, como uma forma de 

efetivação do direito à moradia adequada.  

A exposição das principais ferramentas de segurança na posse será conceitual e 

histórica, por meio de análise propedêutica, trazendo-se os principais elementos históricos, 

jurídicos e sociais. Metodologicamente, elegeu-se pertinente a apresentação das principais 

regras; do âmbito de aplicação; dos efeitos positivos e negativos de sua instituição; e das 

limitações e dificuldades para sua implementação. 
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Com exceção da legitimação fundiária – que foi escolhida por ser um instrumento 

recentemente criado pela Lei nº 13.465/17 –, o traço comum entre os instrumentos aqui 

abordados é que reconhecem a posse como elemento central do direito à moradia. 

Além de garantir a segurança da posse, a utilização desses institutos também resulta 

em uma série de efeitos, já que a dinâmica social – em âmbito individual e coletivo – é 

alterada. É necessário destacar os efeitos econômicos advindos desses processos, uma vez que 

a maior parte das políticas públicas atuais são orientadas nesse sentido, característica que vai 

ser refutada pela pesquisa e, por tal razão, dedica-se tópico específico aos fundamentos que 

serão criticados adiante. 

3.1 Segurança da posse 

 A delimitação do conceito de direito à moradia adequada é importante para enfatizar 

que, a despeito de a segurança na posse ser um dos elementos centrais desse direito, o seu 

conceito também abrange uma série de outros componentes. Contudo, em virtude de a 

usucapião extrajudicial ser um instrumento de titulação da moradia, que tem como 

consequência direta a efetivação da segurança jurídica da posse, é necessário aprofundar-se 

nesse elemento em específico.  

Mais importante do que essa razão, é o aspecto basilar da segurança da posse perante o 

direito à moradia adequada, alinhando-se à ideia de que tal é a pedra de toque, o elemento 

fundante dos seus demais componentes. Em um cenário apto a ensejar remoções forçadas, tal 

como é nos casos de insegurança da posse, não há que se falar em construção do direito à 

moradia.  

Imperioso ressaltar que não se defende que a regularização fundiária deve focar na 

segurança da posse e relegar os demais elementos para um segundo plano. Inclusive, a visão 

com enfoque exclusivo na segurança jurídica é limitada, já que a regularização feita dessa 

forma é ineficaz, trazendo consequências negativas ao longo do tempo, destacando-se a 

gentrificação. 

 Sendo assim, não restam dúvidas que garantir a segurança da posse é de vital 

importância para o direito à moradia adequada. O primeiro passo é garantir a proteção contra 

as remoções forçadas, para, a seguir, conjugar tais políticas com a efetivação dos demais 

elementos desse direito. Além disso, tal visão representa o rompimento com diversas questões 
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estruturais195, destacando-se o ideário patrimonialista e da “casa-própria”196, que são tradições 

a serem combatidas em um processo de regularização fundiária plena. 

Sobre a importância da segurança da posse, vale destacar o seguinte trecho de Rolnik: 

A segurança na posse é muito importante para famílias e particulares. Oferece às 

pessoas certeza sobre o que podem fazer com sua terra ou casa, e também fornece 

proteção contra interferência de terceiros. Muitas vezes protege, aumenta e 

possibilita o acesso a serviços e benefícios de caráter público. Aumenta as 

oportunidades econômicas e serve como base para o desenvolvimento econômico 

das mulheres e sua proteção contra a violência. A importância dessa questão, não 

só para os direitos humanos, mas também para o desenvolvimento, é evidente197 

(grifos nossos). 

Como forma de contextualização histórica breve, o conceito de segurança da posse já 

era enunciado na 1a Conferência da ONU sobre assentamentos humanos – Habitat 1 –, que 

ocorreu em 1976198. Na Declaração de Nova Delhi, em 1996, recomendou-se que a segurança 

da posse deveria ser garantida para todos os habitantes dos assentamentos informais199. Vale 

citar, ainda, as referidas normativas internacionais do direito à moradia adequada, que, sem 

exceção, mencionaram a segurança da posse200.  

Esse tratamento, cada vez maior, da segurança da posse como elemento central do 

direito à moradia denota a sua importância e a necessidade, cada vez mais crescente, de ser 

enxergada como um direito humano por si só201. Tal segurança não é apenas física, mas 

 
195 A segurança na posse importa na garantia da moradia por meio de definição de alternativas a uma série de 

tradições e tendências, entre as quais: (i) a tradição patrimonialista e a “casa-própria”, sobretudo em função da 

segurança financeira que este “patrimônio de garantia” proporciona; (ii) a pressão do mercado sobre os 

moradores de habitações sociais, que dificilmente conseguem resistir sozinhos à coação instaurada depois de 

regularizada a posse; e (iii) a necessidade de mudança das famílias que habitam em moradias de interesse 

social para outra em localização diversa, que acaba sendo mais um fator de reprodução da informalidade, pois 

leva à negociação oficiosa dos títulos. (MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da 

regularização fundiária urbana de interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação 

(Mestrado em Direito Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 40). 
196  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 40. 
197 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; ROLNIK, Raquel. Informe de la Relatora Especial sobre una 

vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Conselho de Direitos 

Humanos, Assembleia Geral, Nações Unidas, 2012, p. 06. 
198 MENEZES, Rafael Lessa Vieira de Sá. Crítica do direito à moradia e das políticas habitacionais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 168. 
199 UNCHS, United Nations Centre for Human Settlements. Access to land and security of tenure as a condition 

for sustainable shelter and urban development. Preparation document of Habitat II Conference. New Delhi: 

India, 1996, parágrafo 40. 
200  Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais da ONU; Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); Comentário Geral nº 7 do Comitê sobre 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais da ONU, entre outros. 
201 Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Monitoring security of tenure in cities: people, land and 

policies. UN-Habitat. Global Land Tool Network, 2011. 
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também significa a não ameaça à saúde e à vida das pessoas 202 . Sobre os seus efeitos 

sistêmicos, vale mencionar o trecho de Durand-Lasserve e Royston: 

Estudos sobre as condições sócio-econômicas das pessoas vivendo em 

assentamentos irregulares indicaram uma forte correlação entre pobreza urbana, 

status da posse, acesso a serviços e cidadania. A situação da posse é um dos 

elementos centrais do ciclo de pobreza. A falta de segurança da posse costuma 

dificultar as tentativas de melhoria do espaço físico da casa, comprometendo os 

planos de longo prazo e distorcendo os preços para terra e serviços. Isso tem um 

impacto direto no acesso a serviços básicos urbanos e nos investimentos na 

qualidade dos assentamentos, o que reforça a pobreza e a exclusão social. Assim 

como dito pela ONU, isso impacta mais negativamente as crianças e mulheres. 

Nesse contexto, a proteção contra remoções forçadas é essencial não só porque 

atingem primariamente as comunidades mais pobres, mas também porque nunca 

atingem seus objetivos oficiais declarados203. 

O ponto principal é que sem a segurança da posse, o direito à moradia estará em 

permanente ameaça e, por conseguinte, o risco de despejo ou deslocamento forçado – atos 

especificamente rechaçados em âmbito internacional204 – será iminente205. Tal segurança é 

garantida por meio da legalização da posse, que não se confunde com o título de propriedade, 

já que existe uma série de instrumentos aptos a garantir a segurança da mesma forma. 

 É importante relembrar a variedade de situações existentes na informalidade, as quais 

demandam soluções diferenciadas, ou seja, a materialização do direito social à moradia não 

implica, necessariamente, o reconhecimento dos direitos individuais de propriedade, já que 

para uma população heterogênea devem ser aplicadas soluções habitacionais também 

heterogêneas 206 . O ideal é buscar instrumentos que objetivem a ampliação do acesso à 

moradia, em condições seguras e com a possibilidade de usufruir o imóvel em situação 

paritária a de proprietário207. 

 
202 ENTREVISTA com a relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada, Raquel Rolnik. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à Moradia Adequada: o que é, para 

quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 27-38, p. 27. 
203 DURAND-LASSERVE, Alain; ROYSTON, Lauren. International trends and country contexts – from tenure 

regularization to tenure security. In: DURAND-LASSERVE, Alain; ROYSTON, Lauren (Org.). Holding their 

ground: secure land tenure for the urban poor in developing countries. New York: Earthscan Publications, 

2002, p. 01-34, p. 07-08, tradução livre. 
204 Há normativa específica acerca dos despejos forçados: Comentário-Geral nº 7 do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
205  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 55. 
206 LUFT, Rosangela Marina; MEDEIROS, Mariana Gomes Peixoto; SANTOS, Angela Moulin S. Penalva. 

Direito à moradia: um direito social em construção no Brasil – a experiência do aluguel social no Rio de 

Janeiro. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 46, p. 217-242, jan.-jul. 2016, p. 225-

226. 
207  LUFT, Rosangela Marina. Regularização fundiária urbana de interesse social: a coordenação entre as 

políticas de urbanismo e de habitação social no Brasil à luz de experiências do direito francês. Tese 

(Doutorado em Direito). Cotutela do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do 
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 Critica-se a visão de órgãos como o Banco Mundial208, que enxergam a segurança na 

posse como sinônimo de titulação da propriedade, fomentando um ideário economicista, 

amparado pelas ideias de De Soto, as quais serão analisadas adiante. Tal posicionamento é 

passível de críticas pelo fato de atrelar a moradia ao capital – pela utilização do imóvel como 

garantia para empréstimos –, esquecendo-se do aspecto social inerente à segurança da posse.  

 Reduzir a segurança da posse ao título de propriedade é visto como o 

amesquinhamento desse conceito 209 , o qual deve ser ligado à ideia de garantia contra 

remoções forçadas210 e pode ser garantido por instrumentos diversos. A lógica proprietária é 

inserida e perpetuada na maioria das políticas públicas, devendo-se alterar esse paradigma na 

atuação do Poder Público, o que se dá por meio de políticas desvinculadas do financiamento 

habitacional e com fundamento nos direitos humanos211. 

Para viabilizar condições que promovam a segurança da posse, é imperioso, em um 

primeiro momento, realizar escolhas políticas quanto aos interesses presentes nos conflitos 

fundiários – posse versus propriedade, função social versus especulação – e, partir daí, definir 

as lógicas de apropriação, gestão e uso dos imóveis urbanos212. Se o objetivo é a efetivação da 

segurança da posse, há um amplo leque de instrumentos a serem utilizados, devendo-se 

combater a tradição ocidental arraigada de que tal fim só é alcançado com a titulação da 

propriedade213. 

 
Rio de Janeiro e à École doctorale de droit public et droit fiscal da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Rio 

de Janeiro, 2014, p. 52. 
208 “[...] o Banco Mundial repassou a quantidade considerável de dinheiro e assistência técnica para apoio 

oferecido a muitos países da África para obter segurança da posse da terra por meio da titulação. Assim, para o 

Banco, a segurança da posse acontece quando a titulação e a formalização curam o que tem sido referido como 

primitivismo cultural”. (OBBENG-ODOOM, F.; STIWELL, F. Security of tenure in international 

development discourse. 2013, p. 318 apud MENEZES, Rafael Lessa Vieira. de Sá. Crítica do direito à 

moradia e das políticas habitacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 169). 
209 MENEZES, Rafael Lessa Vieira. de Sá. Crítica do direito à moradia e das políticas habitacionais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 174. 
210 “Indiscutivelmente, a insegurança da posse anula todos os outros aspectos da moradia adequada. Por que ter 

uma casa bem isolada, acessível e culturalmente apropriada, para citar apenas alguns aspectos da moradia 

adequada, se você vive sob constante ameaça de despejo?” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; 

ROLNIK, Raquel. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante 

del derecho a un nivel de vida adecuado. Conselho de Direitos Humanos, Assembleia Geral, Nações Unidas, 

2012, p. 05, tradução livre). 
211 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; ROLNIK, Raquel. Informe de la Relatora Especial sobre una 

vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Conselho de Direitos 

Humanos, Assembleia Geral, Nações Unidas, 2012, p. 02. 
212  LUFT, Rosangela Marina. Regularização fundiária urbana de interesse social: a coordenação entre as 

políticas de urbanismo e de habitação social no Brasil à luz de experiências do direito francês. Tese 

(Doutorado em Direito). Cotutela do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro e à École doctorale de droit public et droit fiscal da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Rio 

de Janeiro, 2014, p. 134. 
213  LUFT, Rosangela Marina. Regularização fundiária urbana de interesse social: a coordenação entre as 

políticas de urbanismo e de habitação social no Brasil à luz de experiências do direito francês. Tese – 

Doutorado em cotutela do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de 
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 Conclui-se, então, que o direito à moradia adequada, internacionalmente protegido, 

não deve estar necessariamente vinculado ao direito individual de propriedade, mas a diversos 

outros mecanismos de segurança na posse214. Entre eles, encontra-se a usucapião, que tem 

como consequência direta a titulação da moradia, podendo ter como objeto diversos direitos 

reais, não sendo restrita à propriedade 215 . É certo afirmar que se trata de importante 

instrumento de segurança da posse e de regularização fundiária, aproximando-se mais de um 

ou de outro instituto a depender da maneira como é realizada216. 

 Quando o ordenamento introduz o procedimento da usucapião extrajudicial, alinha-se 

à normativa internacional defensora de que os remédios administrativos de efetivação da 

moradia devem preterir os judiciais, já que são mais acessíveis, eficientes e eficazes217. Dessa 

forma, a utilização desse instrumento traz consigo uma série de benefícios e possibilidades de 

aplicação, mas também carrega riscos, a depender do viés de sua instrumentalização. 

 A pesquisa buscará, então, defender a usucapião extrajudicial como um mecanismo de 

efetivação do direito à moradia adequada, assim entendida de forma ampla, com todos seus 

componentes. Parte-se do pressuposto de que a legalização da posse, consequência direta do 

procedimento extrajudicial, é fundamental para o acesso ao direito de moradia; porém, não é e 

nem pode ser vista como a única maneira de tratar a questão das ocupações irregulares218.  

A cessação da injustiça social que permeia o déficit habitacional não será resolvida 

apenas com a titulação dos imóveis 219 , devendo acontecer mudanças estruturais de 

incorporação da cidade informal à legal, que exigem a aplicação prática dos conceitos trazidos 

 
Janeiro e à Ecole doctorale de droit public et droit fiscal da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Rio de 

Janeiro, 2014, p. 50. 
214 CALIXTO, Juliano dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca Dias. A efetividade do direito à moradia 

adequada a partir da segurança na posse no direito internacional e no direito brasileiro. Revista de Direito 

Urbanístico, Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, p. 293-312, jul.-dez. 2015, p. 293. 
215 Por opção metodológica, demonstrada no capítulo seguinte, a pesquisa restringiu o resultado da usucapião à 

titulação da propriedade, pelo fato da legalização da posse informal ter como resultado, na quase totalidade dos 

casos, a propriedade, não fazendo sentido analisar a utilização da usucapião para titular outros direitos reais. 
216  Sobre a correlação entre usucapião e segurança da posse, utilizando-se de aspectos práticos, sugere-se: 

IMPARATO, Ellade. Security of tenure in São Paulo: In: DURAND-LASSERVE, Alain; ROYSTON, Lauren 

(Org.). Holding their ground: secure land tenure for the urban poor in developing countries. New York: 

Earthscan Publications, 2002, p. 127-137. 
217 “[...] o direito a um remédio efetivo não necessariamente implica a existência de uma solução judicial. 

Remédios administrativos serão, em muitos casos, adequados, e os que vivem sob a jurisdição de determinado 

Estado possuem a expectativa legítima, baseada no princípio da boa-fé, de que todas as autoridades 

administrativas levarão em conta as exigências do Pacto no processo de tomada de decisões. Os remédios 

judiciais devem ser acessíveis, eficientes e eficazes.” (Parágrafo 9, do Comentário-Geral nº 9 do Pacto de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). 
218 MELO, Lígia. Direito à moradia no Brasil: política urbana e acesso por meio da regularização fundiária. 

Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 107. 
219 MELO, Lígia. Direito à moradia no Brasil: política urbana e acesso por meio da regularização fundiária. 

Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 107. 
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de regularização fundiária plena e direito à moradia adequada. Deve-se, ainda, garantir que a 

segurança esteja associada à urbanização dos espaços de exclusão220.  

A combinação entre segurança da posse e planejamento urbano é questão tormentosa, 

já que a titulação da moradia não é suficiente, devendo haver a conjugação dessa com 

políticas preventivas efetivas, visando, de fato, a reforma urbana, tais como a implantação de 

infraestrutura, provisão de serviços, entre outras221. Regularizar a posse do imóvel sem a 

correspondente regularização urbanística e melhoria das condições de vida das famílias 

coloca em risco a sua própria finalidade social222, tal como será melhor debatido adiante.  

Nesse sentido, os instrumentos demonstrados a seguir devem ter como objetivo a 

segurança da posse, ampliando a efetivação do direito à moradia, sem vinculação ao direito de 

propriedade, mas em situação semelhante ao detentor desse direito.  

3.2 Instrumentos de segurança jurídica da posse 

Serão trazidos alguns instrumentos de regularização fundiária previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro, os quais foram escolhidos em razão da sua pertinência 

temática, da ampla abrangência prática e/ou por terem sido previstos recentemente na 

legislação brasileira. O fio condutor entre eles é a garantia da segurança da posse, não estando 

fundamentalmente ligados ao título de propriedade. A exceção é a legitimação fundiária, 

instrumento previsto pela primeira vez na Lei nº 13.465/2017, que tem características 

essencialmente patrimonialistas – ligada diretamente ao direito de propriedade –, mas que foi 

trazida em razão de ser novidade dentro do ordenamento jurídico. 

3.2.1 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)  

O zoneamento urbano tem função precípua de ordenar a ocupação e o uso do solo, 

aspecto substancial do planejamento urbanístico, que procura estabelecer uma estrutura mais 

 
220  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 18. 
221  FERNANDES, Edésio. Combining tenure policies, urban planning and city management in Brazil. In: 

PAYNE, Geofrey (Org.). Land, rights and innovation: improving tenure security for the urban poor. Londres: 

ITDG Publishing, 2002, p. 209-232, p. 231. 
222  LUFT, Rosangela Marina. Regularização fundiária urbana de interesse social: a coordenação entre as 

políticas de urbanismo e de habitação social no Brasil à luz de experiências do direito francês. Tese – 

Doutorado em cotutela do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e à Ecole doctorale de droit public et droit fiscal da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Rio de 

Janeiro, 2014, p. 134. 
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orgânica nas cidades, mediante a aplicação dos instrumentos legais223. Tem caráter geral224, 

voltado ao interesse geral, buscando controlar o uso da terra, as densidades de população, a 

localização, a dimensão, o volume dos edifícios e seus usos específicos, entre outras questões. 

 As Zonas Especiais de Interesse Social são uma das espécies entre as demais do 

gênero zoneamento225. Com enfoque protetivo e voltado para a população de baixa renda, as 

ZEIS tiveram suas primeiras iniciativas a partir dos anos 1980 226 , mesmo sem possuir 

positivação em nível nacional. A normatização federal do tema somente se deu com o 

Estatuto da Cidade, o qual colocou as ZEIS como um dos instrumentos de política urbana227. 

 São conceituadas como zonas urbanas específicas, que podem conter áreas públicas ou 

particulares ocupadas por população de baixa renda, onde há o interesse público de promover 

a urbanização e/ou a regularização jurídica da posse da terra, para salvaguardar o direito à 

moradia228. Devem ser obrigatoriamente instituídas por lei e não geram dever de indenizar, 

em razão do seu caráter de limitação geral à propriedade229. 

Através do estabelecimento de regras diferenciadas para o uso e a ocupação do solo – 

dimensão dos terrenos, uso específico das edificações, coeficiente de aproveitamento 

excepcional, reserva do território para a habitação social –, procura-se preparar as áreas para a 

regularização e urbanização, garantir a integração dos moradores ao restante da cidade e frear 

 
223 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 240. 
224 Não é modo de excluir uma atividade indesejável, descarregando-a nos Municípios vizinhos. Não é meio de 

segregação racial ou social. Não terá por objetivo satisfazer interesses particulares, nem de determinados 

grupos. Não será um sistema de realizar discriminação de qualquer tipo. Para ser legítimo, há de ter 

objetivos públicos, voltados para a realização da qualidade de vida das populações. (SILVA, José Afonso 

da. Direito urbanístico brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 243) 
225 Para aprofundar-se no estudo sobre as modalidades de zoneamento, sugere-se: SILVA, José Afonso da. 

Direito urbanístico brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 240-252. 
226 De forma pioneira, em 6 de janeiro de 183 foi promulgada no Município de Belo Horizonte a Lei nº 3.532, 

autorizando o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de Regularização de Favelas – PROFAVELA, 

“aplicável às favelas densamente ocupadas por população economicamente carente, existentes até a data do 

levantamento aerofotogramétrico do 1o semestre de 1981, criando no zoneamento municipal a categoria 

denominada Setor Especial – 4, específica para a urbanização e regularização jurídica das áreas. [...] Em 1987, 

foi promulgada em Recife a Lei que cria o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – 

PREZEIS, destinada a disciplinar o processo de reurbanização e de regularização jurídica das ZEIS [....] 

(PINHO, Evangelina Bastos. Regularização fundiária em favelas. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito 

urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 67-102, p. 84). 
227 Art. 4o, inciso V, alínea f), Lei nº 10.257/2001. 
228 COSTA, Fernanda Carolina Vieira da; SAULE JUNIOR, Nelson; UZZO, Karina; CARDOSO, Patrícia de 

Menezes. Zonas especiais de interesse social (ZEIS). In: ALFONSIN, Betânia et al. (Org.). Regularização da 

terra e moradia: o que é e como implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 92-96, p. 92. 
229  Parte da literatura coloca as ZEIS como um gravame, pelo fato de ser uma limitação ao direito de 

propriedade, assim como os direitos reais sobre coisa alheia, que também recebem tal denominação. Contudo, 

não se coaduna com tal conceituação, já que as ZEIS são gerais, abstratas, ligadas à coletividade, não se 

destinando a imóveis específicos. São determinadas por lei e não são publicizadas na matrícula do imóvel, tal 

como os gravames. Dessa feita, eventual descrição das ZEIS como gravame se justifica apenas pela utilização 

literal do texto citado. Por todos, Cf. ALFONSIN, Betânia et al. Regularização da terra e moradia: o que é e 

como implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 141; 150-151. 
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o interesse do mercado imobiliário sobre o local. Depara-se, portanto, com o primeiro passo – 

um tanto quanto paradoxal – de uma regularização fundiária: a inclusão pressupõe a 

exceção230. 

As ZEIS representam, portanto, o “direito à diferença”, pois reconhecem o processo 

histórico de produção social do habitat que redundou em características irregulares segundo a 

legislação urbanística local, ensejando o direito de se utilizar padrões distintos dos legalmente 

estabelecidos, desde que garantam a dignidade e a habitabilidade dos assentamentos. Ao 

mesmo tempo, garante o “direito à igualdade”, uma vez que reconhece e busca consolidar o 

assentamento informal dentro da cidade, garantindo o direito à cidade e o direito à moradia 

digna, independentemente dos interesses que o mercado imobiliário possa ter na 

localização231.  

Na vigência da Lei nº 11.977/2009, as ZEIS possuíam papel mais importante, já que a 

regularização fundiária de interesse social estava condicionada à delimitação da área como 

tal232. Em sentido contrário, a Lei nº 13.465/2017233 trouxe expressamente que a Reurb não 

está condicionada à sua existência, o que representa verdadeiro retrocesso. Ao dispensar sua 

utilização, a regularização assume o foco da titulação da moradia, retirando-se o papel 

fundamental das ZEIS, que, além de instrumento de segurança da posse, buscam garantir a 

integração socioespacial das áreas, urbanização, prevenção dos efeitos negativos pós-

regularização etc.  

As ZEIS, por si só, não garantem o direito à moradia digna para a população de baixa 

renda. Contudo, quando se retira a necessidade de tratar os assentamentos informais de 

maneira especial e protetiva, há grande risco de ignorar as diferentes peculiaridades e 

precariedades existentes. Isso significa que o principal objetivo das ZEIS – assegurar a 

destinação e a permanência dos moradores – foi desconsiderado, o que afronta a própria 

natureza jurídica do instrumento e dos fundamentos constitucionais da política urbana234. 

 
230  LUFT, Rosangela Marina. Regularização fundiária urbana de interesse social: a coordenação entre as 

políticas de urbanismo e de habitação social no Brasil à luz de experiências do direito francês. Tese – 

Doutorado em cotutela do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e à Ecole doctorale de droit public et droit fiscal da Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Rio de 

Janeiro, 2014, p. 97. 
231  ALFONSIN, Betânia de Moraes. A política urbana em disputa: desafios para a efetividade de novos 

instrumentos em uma perspectiva analítica do direito urbanístico comparado (Brasil, Colômbia e Espanha). 

Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional). Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio 

de Janeiro, 2007, p. 85. 
232 Art. 47, VII, b) e c), da Lei nº 11.977/2009. 
233 Art. 18, §2º, Lei 13.465/17 – A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS. 
234 ALMEIDA, Guadalupe Maria Jungers Abib. Fundamentos e vínculos da política de regularização fundiária: 

as zonas especiais de interesse social (ZEIS) e o planejamento urbano. In: LEITE, Luis Felipe Tegon 
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Afirma-se que as ZEIS funcionam como uma salvaguarda contra a especulação 

imobiliária porque os parâmetros urbanísticos diferenciados – mais restritivos – objetivam a 

diminuição do interesse do mercado imobiliário sobre o local, buscando-se evitar a expulsão 

indireta dos moradores 235  por meio da gentrificação. Entre tais medidas, pode-se citar a 

fixação de dimensão máxima dos terrenos, com proibição de posterior remembramento; 

definição do uso do solo admissível, por exemplo, admitindo-se apenas o uso residencial; 

reserva de área para habitação social etc.  

A delimitação das ZEIS comumente se dá no Plano Diretor236, regulamento básico da 

política urbana municipal, o que justifica a análise conjunta desses instrumentos. Apesar dos 

questionamentos acerca do percentual de planos diretores que preveem as ZEIS 237 , é 

incontroverso que os novos Planos Diretores parecem ter disseminado a noção de zoneamento 

social no Brasil, sendo que a esmagadora maioria delimita as ZEIS em áreas já ocupadas por 

assentamentos precários de população de baixa renda – favelas, vilas, loteamentos irregulares 

e clandestinos etc. – com o fim de preparar a regularização fundiária e urbanística238. 

À época da edição do Estatuto da Cidade, muito se esperava dos Planos Diretores, 

mas, ao longo dos anos, concluiu-se que existem ações que independem de planos 

institucionalizados e os planos raramente são “autoaplicáveis”, principalmente no que se 

 
Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas para a 

aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 387-406, p. 403-404. 
235 As restrições relativas ao tamanho dos lotes e aos usos possíveis, ainda que na contramão do modelo de 

zoneamento atualmente em voga, menos funcional, são formas de evitar a parte dos chamados “efeitos 

perversos” da urbanização de favelas: a expulsão indireta dos moradores, com a substituição da população 

existente à época da intervenção por outra de maior poder aquisitivo. Ou seja, buscam tornar as ZEIS menos 

atrativas ao mercado imobiliário formal, marcando o papel do Estado como garantir de reserva do solo para 

habitação da população de baixa renda. (PINHO, Evangelina. Legislação urbana e regulação da habitação de 

interesse social. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na 

produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 245-254, p. 250). 
236 Existe, inclusive, uma previsão de obrigatoriedade da instituição das ZEIS no Plano Diretor: art. 5o da 

Resolução nº 34 de 01/07/2005 do Conselho das Cidades. 
237 Embora nem sempre os relatórios estaduais deem informações conclusivas sobre a delimitação de ZEIS nos 

planos diretores, pode-se afirmar que elas são delimitadas nos planos de Rio Branco (AC) e Macapá (AP), em 

28% dos planos baianos, 20% dos planos sergipanos, 14$ dos planos paraibanos, 50% dos planos potiguares, 

43% dos planos fluminenses, 57% dos planos gaúchos, 52% dos planos paraenses, 55% dos planos 

paranaenses, em pelos 66% dos planos paulistas, em dois dos quatro piauienses analisados e em Tefé (AM), o 

que dá uma ideia inicial sobre a forma como são tratadas nos planos brasileiros. (OLIVEIRA, Fabrício Leal de; 

BIASOTTO, Rosane. O acesso à terra urbanizada nos planos diretores brasileiros. In: MONTANDON, Daniel 

Todtmann; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). Os planos diretores municipais pós-Estatuto da Cidade: 

balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital/Observatório das Metrópoles/IPPUR/UFRJ, 2011, 

p. 57-96, p. 72). 
238  OLIVEIRA, Fabrício Leal de; BIASOTTO, Rosane. O acesso à terra urbanizada nos planos diretores 

brasileiros. In: MONTANDON, Daniel Todtmann; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). Os planos 

diretores municipais pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra 

Capital/Observatório das Metrópoles/IPPUR/UFRJ, 2011, p. 57-96, p. 73-75. 



59 

refere à materialização dos seus objetivos mais gerais239. Entre essas ações, encontram-se as 

ZEIS, importante instrumento de segurança da posse, mas que exige uma atuação do Poder 

Público que não se limite à sua instituição. 

Isso significa que a integração entre a cidade formal e a informal transcende a questão 

física dos espaços delimitados pelas ZEIS, sendo necessária a melhoria da situação econômica 

dos moradores, a implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico do 

assentamento e a organização de estruturas “para fora” do território das ZEIS240 , o que 

significa a expansão da vida em direção à cidade formal. Os casos de integração bem-

sucedidos 241  demonstram a necessidade de conjugação das ZEIS com outras políticas 

públicas, além de uma atuação ativa do município ao longo da instrumentalização242. 

Com relação à usucapião, esse aspecto protetivo das ZEIS é de fundamental 

importância, já que o beneficiário do título – antes postulante da usucapião – pode vir a sofrer 

pressão do mercado imobiliário, o que se busca repelir em áreas delimitadas como ZEIS. 

Evita-se que todo o esforço para garantir a segurança da posse e o direito à moradia possam se 

esvaecer na volatilidade e possibilidade de circulação do bem regularizado, sendo essencial o 

estabelecimento de ZEIS para o momento pós-regularização fundiária243. 

 
239  OLIVEIRA, Fabrício Leal de; BIASOTTO, Rosane. O acesso à terra urbanizada nos planos diretores 

brasileiros. In: MONTANDON, Daniel Todtmann; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). Os planos 

diretores municipais pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra 

Capital/Observatório das Metrópoles/IPPUR/UFRJ, 2011, p. 57-96, p. 96. 
240 PINHO, Evangelina. Legislação urbana e regulação da habitação de interesse social. In: ALFONSIN, Betânia 

de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003, p. 245-254, p. 247. 
241 Um bom exemplo de integração bem-sucedida é a ocorrida em Brasília Teimosa, ZEIS de Recife, hoje com 

status de bairro popular, com alto índice de transações imobiliárias, verticalização das edificações e presença 

maciça de pessoas de várias faixas de renda, usufruindo dos bares, restaurantes e demais serviços locais. Como 

outras da cidade, essa ZEIS passou por um processo de urbanização e de regularização fundiária, mas sua 

integração com o restante da cidade extrapola o seu reconhecimento legal como “especial”, decorrendo 

diretamente dos serviços ofertados pela população local ao resto da população da cidade, da melhoria das 

condições de urbanização, mas também, e fundamentalmente, da melhoria das condições econômicas dos 

moradores. (PINHO, Evangelina. Legislação urbana e regulação da habitação de interesse social. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 245-254, p. 247-248). 
242  No momento de instrumentalização, o conflito ideológico era evidente. Os proprietários defendiam sua 

propriedade e o seu capital, colocando-se contra a aplicação do instrumento; enquanto os movimentos de 

moradia, procurando se apropriar do instrumento, defendiam o uso do solo para o interesse coletivo, com o 

intuito de viabilizar a produção de novas unidades habitacionais de interesse social. No meio desse conflito, a 

Prefeitura fomentou os debates entre os diversos agentes e atuou como gestor das primeiras negociações. 

(MOURAD, Laila Nazem. Democratização do acesso à terra urbana: a AEIS em Diadema. In: ALFONSIN, 

Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003, p. 229-244, p. 235). 
243 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 85-86. 
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Em seguida, será feita a análise conjunta da demarcação urbanística e da legitimação 

de posse, reunidas em razão da pertinência e interligação temática. 

3.2.2 Da demarcação urbanística e da legitimação da posse 

 A opção pela apresentação dos instrumentos da demarcação urbanística e da 

legitimação de posse de forma conjunta se deu pela interligação destes, sendo o primeiro, por 

muitos anos, precedente obrigatório do segundo. A finalidade de ambos é efetivar a segurança 

da posse, prestigiando a situação de fato, buscando adaptar a realidade posta aos objetivos da 

regularização fundiária244. Quando se trata desses institutos, é importante mencionar que a Lei 

nº 13.465/2017 representou verdadeiro marco em suas regulamentações, podendo-se falar, 

sem dúvidas, em antes e depois dessa normativa. 

 A demarcação urbanística, de acordo com a sua previsão inicial na Lei nº 

11.977/2009, objetivava delimitar o perímetro objeto da regularização de interesse social e, 

sobre este perímetro, identificar sua base fundiária, seus confrontantes e qualificar a natureza 

e o tempo de posse dos ocupantes245. Ao final do procedimento, dever-se-ia garantir o direito 

à moradia por meio de instrumento diverso, sendo, na maioria das vezes, utilizada a 

legitimação da posse.  

Apesar de comumente vinculada à legitimação da posse, a demarcação urbanística 

também pode estar associada aos demais instrumentos de regularização, tais como a 

concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, o direito de 

superfície, usucapião etc. Nesse ponto, denota-se uma semelhança com as ZEIS, na medida 

em que ambas são uma etapa antecedente à aplicação de outros instrumentos, o que reforça a 

importância de utilização conjunta de diferentes mecanismos para consecução do direito à 

moradia246. 

 
244 MELO, Lígia. Direito à moradia no Brasil: política urbana e acesso por meio da regularização fundiária. 

Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 194. 
245 Art. 47, inciso III, Lei nº 11.977/2009 – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o 

poder público, no âmbito da regularização fundiária, demarca o imóvel de domínio público ou privado, 

definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 

qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. 
246 Muitas normas urbanísticas, se tomadas isoladamente, não oferecem nenhuma imagem de possível mudança 

do real, em relação a determinado bem; ela precisa de um enquadramento global, numa visão dinâmica com 

outras normas, e mesmo com todo o sistema de normas urbanísticas que, somente no seu complexo, é idôneo a 

fornecer a visão real do tipo e da quantidade de mudança que, em relação àquele bem, pode e deve verificar-se. 

(MAZZONI, Pierandrea. La Proprietà-Procedimento: Pianificazione del Territorio e Disciplina della 

Proprietà. Milão: Giuffrè Editore, p. 18 apud SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 8. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2018, p. 61). 
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Sob a égide da Lei nº 11.977/2009, o processamento247 da demarcação urbanística — 

que era antecedente obrigatório da legitimação de posse — não era célere devido à falta de 

prazo para a notificação dos envolvidos, função essa que incumbia ao Cartório de Registro de 

Imóveis. Isso ficou claro no caso do sub-bairro Barcellos na Comunidade da Rocinha, no Rio 

de Janeiro/RJ, em que o lapso entre a averbação da demarcação e a concessão dos títulos de 

legitimação foi superior a 5 anos, desmentindo o argumento de que a desjudicialização evita 

morosidade da via judicial248. 

 Com o advento da Lei nº 13.465/2017, alterou-se completamente o panorama de 

aplicação da demarcação urbanística. Como ponto positivo, pode-se mencionar apenas a 

transferência para o Município da função de notificação dos confrontantes e titulares de 

domínio249, buscando solucionar o mencionado problema da morosidade.  

 Por outro lado, a edição dessa normativa trouxe consequências nefastas para a 

demarcação urbanística. O instrumento foi colocado como dispensável, acabando-se com sua 

obrigatoriedade para o processamento e efetivação da regularização fundiária250. Com base 

em uma leitura sistêmica da norma, conclui-se que o papel da demarcação urbanística, que 

antes era de viabilização do direito à moradia, passou a ser de mero procedimento para a 

adequação da base fundiária251.  

 
247 Seu processamento integral era realizada em três etapas: (i) elaboração pelo Poder Público e a consequente 

averbação no correspondente Ofício de Registro de Imóveis de planta identificadora do perímetro a ser 

regularizado, a partir de comprovação de que a área era de interesse social, identificação de proprietários e 

confrontantes tabulares inseridos neste perímetro e de que a ocupação era mansa e pacífica; (ii) elaboração 

pelo Poder Público e registro de planta de projeto de regularização para área delimitada no Ofício de Registro 

de Imóveis, garantido a criação de lotes correspondentes a cada uma das ocupações e áreas de bem comum do 

povo, como ruas, áreas verdes e/ou institucionais; e, por fim, (iii) a outorga da legitimação de posse pelo Poder 

Público os moradores dos lotados criados na etapa anterior, desde que cumpridos os requisitos: [...] o morador 

devia ser cadastrado pelo Poder Público; devia utilizar o imóvel para sua moradia e não podia ter recebido, 

anteriormente, nenhuma concessão, foro, propriedade e nem mesmo outra legitimação de imóvel urbano. 

(DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela Lei Federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 411-

412). 
248 O Projeto de Regularização Fundiária iniciou-se em 2003, através da Fundação Bento Rubião, e teve seu 

desenrolar acelerado com a aprovação da Lei nº 11.977/2009, já que a desjudicialização do processo de 

regularização nas hipóteses em que não existam conflitos judiciais pela posse da terra, favoreceu em muito a 

iniciativa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O processo teve resultados positivos, resultando na concessão de 

1.102 títulos de legitimação de posse, registrados em cartório. (BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não 

tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito 

à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 89-90) 
249 Art. 31, §1º, Lei nº 13.465/2017. 
250 Art. 19, §3º, Lei nº 13.465/2017. 
251  DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-

424, p. 419. 
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Isso se deu porque a sua função foi simplificada, cabendo-lhe apenas identificar os 

imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo informal e obter a anuência dos 

titulares 252 , retirando-lhe o aspecto de garantia da segurança da posse, que deu lugar à 

procedimentalização da regularização. No tocante à individualização dos imóveis 

regularizados – função do instrumento durante a vigência da Lei nº 11.977/2009 –, passou a 

bastar a apresentação do memorial descritivo da área a ser regularizada, juntamente com o 

Projeto de Regularização253. 

Já no tocante à legitimação de posse, a demarcação urbanística deixou de ser seu 

precedente obrigatório. Tal interligação entre os instrumentos se dava na vigência da Lei nº 

11.977/2009, mas com a edição da Lei nº 13.465/2017, a despeito do conceito de legitimação 

da posse ser praticamente o mesmo254, suprimiu-se a vinculação entre eles. Tal modificação 

vai de encontro à celeridade pretendida pela normativa; o que, por outro lado, também é visto 

como um retrocesso, já que se deixa claro o enfoque na titulação da moradia, relegando os 

demais aspectos da regularização fundiária plena. 

 A principal característica da legitimação de posse é a possibilidade de converter-se em 

propriedade, desde que passado o lapso de cinco anos após a sua implementação, por meio da 

conversão da posse em propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que, 

inclusive, lhe faz ser chamada de usucapião administrativa 255 . Discorda-se desse 

enquadramento doutrinário, já que a usucapião tem requisitos muito mais específicos, em 

especial no tocante à posse qualificada e no âmbito de aplicação256. 

Na normativa anterior – Lei nº 11.977/2009 – não havia menção à possibilidade ou 

não de conversão em propriedade nas áreas públicas, legando a aplicação da norma à 

interpretação caso a caso. Contudo, a Lei nº 13.465/2017257 não deixou quaisquer dúvidas 

acerca da temática, dado que, além de conter vedação expressa à aplicação do instrumento em 

áreas públicas258, condicionou a conversão em propriedade ao cumprimento dos requisitos da 

 
252 Art. 11, inciso IV, Lei nº 13.465/2017. 
253 Art. 46, caput, da Lei nº 13.465/2017. 
254 Art. 10, inciso VI, Lei nº 13.465/17 – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título, 

por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real 

de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da duração e da natureza 

da posse. 
255 Por todos, Cf. CHALHUB, Melhim Namen. O grande teste da usucapião administrativa. In: CASTRO, Paulo 

Rabello de (Org). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p. 201-214. 
256 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 

2020, p. 157. 
257 Art. 26, caput, Lei nº 13.465/2017. 
258 Art. 25, §2º, Lei nº 13.465/2017. 
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usucapião constitucional urbana259, entre os quais se encontra a vedação à aquisição de bens 

públicos260. 

Em relação aos seus benefícios, são inegáveis os pontos positivos da legitimação da 

posse, já que se presta a efetivar o direito à moradia de uma forma desvinculada do título de 

propriedade. O instrumento legaliza e garante a segurança na posse, elemento intrínseco ao 

direito à moradia adequada; é instrumentalizado no âmbito no Poder Público, o que corrobora 

seu caráter de política pública; pode ser aplicado coletivamente, da mesma forma que a 

usucapião e sem os problemas de um condomínio voluntário261; possui grande possibilidade 

de aplicação individual, entre outras vantagens.  

Quanto ao âmbito de aplicação da legitimação de posse, é inegável o seu potencial de 

utilização, uma vez que não exige qualquer requisito do possuidor para a sua incidência, 

bastando que o imóvel seja objeto da Reurb. Há quem compreenda o instituto como um 

“loteamento de trás pra frente”, na medida em que se legalizar um loteamento irregular ao 

admitir a sua irreversibilidade, o que acaba consolidando a situação informal como se nada 

mais pudesse ser feito para regularizar normalmente262.  

 Ao mesmo tempo que essa amplitude do instrumento é benéfica, também pode 

ocasionar a formação de uma “indústria de legitimações de posse”263. Contudo, com vistas a 

evitar tal direcionamento, existe previsão expressa264 de que o Poder Público pode cancelar o 

título caso as condições estabelecidas deixem de ser obedecidas. Tais requisitos irão variar 

caso a caso, já que a lei não fez qualquer disposição nesse sentido, ficando, então, a cargo do 

Município. 

 Quanto à implementação dos instrumentos analisados neste tópico, é correto afirmar 

que estão longe de ser a via prioritária adotada pela Administração Pública. Em estudo 

 
259 Art. 183, CF/1988. 
260 Art. 183, §1º, CF/1988. 
261 TREVELIM, Ivandro Ristum. A posse na regularização de assentamentos urbanos. Tese (Doutorado em 

Direito Civil). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014, p. 210. 
262 “Em nossa visão, não somente este procedimento [legitimação de posse] se assemelha ao procedimento de 

parcelamento de solo urbano mediante loteamento, mas sim corresponde efetivamente a um loteamento às 

avessas, ou de trás pra frente. Ao invés de se criar um loteamento seguindo a legislação pertinente e as 

posturas e limites urbanísticos municipais, há o reconhecimento de fato do Poder Público diante de um 

loteamento irregular de que nada mais há a ser feito, admitindo a sua irreversibilidade, de forma que o Poder 

Público, para aquele caso fático, cria uma regra a posteriori, específica para o loteamento, e a partir daí leva a 

regularização em frente, apenas consolidando e trazendo à formalidade registrária uma ocupação que de outra 

forma nunca seria passível de regularização.” (TREVELIM, Ivandro Ristum. A posse na regularização de 

assentamentos urbanos. Tese (Doutorado em Direito Civil). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 2014, p. 210). 
263  MALHEIROS, Rafael Taranto. O procedimento administrativo da regularização fundiária urbana de 

interesse social como garantia do direito à moradia. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: São Paulo, 2019, p. 106. 
264 Art. 27, Lei nº 13.465/2017. 
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realizado entre os anos de 2009 – entrada em vigor da Lei nº 11.977/2009 – e 2013265 nas dez 

maiores capitais brasileiras266, apenas metade delas havia utilizado a demarcação urbanística. 

As que se destacaram foram São Paulo e Rio de Janeiro, com 11 e 15 experiências, 

respectivamente. No tocante à legitimação de posse, o número de procedimentos aumenta, 

destacando-se 600 títulos em Salvador e 976 no Rio de Janeiro. Por sua vez, é inexpressiva a 

quantidade nas demais capitais, citando-se, por exemplo, o caso de Belo Horizonte, com 

apenas 3 títulos267. 

 Importante mencionar que esses resultados negativos foram obtidos na vigência da Lei 

nº 11.977/2009, que conferia maior importância e aplicabilidade a esses instrumentos. No 

cenário atual, não se vislumbra qualquer melhora, pelo contrário.  

No caso da demarcação urbanística, sob a égide da Lei nº 13.465/2017, é difícil 

conceber situações em que o Poder Público considere sua utilização como necessária. 

Hipoteticamente, imagina-se a sua aplicação quando os Projetos de Regularização Fundiária 

não puderem ser concluídos ou que a sua conclusão esteja demandando mais tempo, situações 

que podem se dar em virtude da necessidade de execução de obras de urbanização e/ou 

morosidade na obtenção de licenciamento ambiental268. Utilizar-se-ia, então, da demarcação 

urbanística para dar celeridade à regularização fundiária, já que as notificações feitas durante 

o procedimento dispensam nova busca269.  

 Já sobre a legitimação de posse, a despeito de sua vasta gama de aplicação, o instituto 

não foi e, ao que tudo indica, não será fortemente implementado após a edição da Lei nº 

13.465/2017. Apesar de a normativa ter facilitado sua instrumentalização – retirando 

requisitos e dispensando a demarcação urbanística –, sua finalidade foi esvaziada com a 

legitimação fundiária270.  

 
265 Optou-se por esse termo final porque, à época da pesquisa, os dados referentes ao ano de 2013 já haviam sido 

inseridos nos sites dos Tribunais. (BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: 

porque os instrumentos de regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. 

Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 36). 
266 Belém, Natal, Recife, Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 
267  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 88-89. 
268  DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-

424, p. 420. 
269 Art. 31, §9º, Lei nº 13.465/2017. 
270  DIAS, Gisele Gonçalves. Principais alterações da demarcação urbanística trazidas pela lei federal nº 

13.465/2017. In: LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária 

urbana: desafios e perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 407-

424, p. 421. 
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 A legitimação fundiária, que será analisada a seguir, abarca todas as situações 

possíveis de aplicação da legitimação de posse, sendo ainda mais benéfica. Enquanto nesse 

instrumento a conversão da posse em direito de propriedade somente ocorre após cinco 

anos 271  do seu registro, além de não se aplicar às áreas públicas, naquele primeiro a 

propriedade se dá de imediato, cabendo, ainda, em terrenos do Poder Público. 

Por todo exposto, fica clara a aptidão da legitimação de posse para contribuir com a 

subversão da lógica de produção de irregularidades, uma vez que é instrumento garantidor da 

segurança da posse. A demarcação urbanística, por sua vez, é importante para a regularização 

multidimensional, já que é responsável pela delimitação espacial da área, listagem dos 

beneficiários, pelo projeto de urbanização etc. Contudo, diante do viés economicista que vem 

ditando a atuação da Administração Pública na regularização fundiária, é irreal supor que 

esses instrumentos serão efetivamente utilizados. 

A seguir, será analisada a legitimação fundiária, instrumento novo no ordenamento 

brasileiro, introduzido pela Lei nº 13.465/2017, e que tem enfoque na titulação da 

propriedade. 

3.2.3 Legitimação fundiária 

Do ponto de vista histórico e instrumental, a legitimação fundiária tem característica 

sui generis entre os instrumentos de segurança da posse que estão sendo analisados. 

Historicamente, é a única que não possui qualquer precedente normativo anterior à Lei nº 

13.465/2017. O instrumento foi tido como inovação dessa norma, apresentando-se como um 

dos demonstrativos da intenção legiferante de facilitar a titulação da posse, objetivo esse que 

se infere da leitura sistêmica do texto legal.  

Em relação à instrumentalização, a legitimação fundiária, diferentemente dos demais 

instrumentos analisados, é focada na titulação da propriedade, sem se preocupar em garantir a 

segurança jurídica da posse por outros meios. Isso não retira a sua importância, pois, como já 

 
271 Uma das proposições doutrinárias para que a legitimação de posse efetive, ainda mais, o direito à moradia é o 

fim do prazo de cinco anos para que o título de legitimação se converta em propriedade, desde que o 

beneficiário da legitimação comprove que já ocupava o imóvel há mais de 5 anos. (BRASIL – MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de regularização fundiária (ainda) não 

efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, 

IPEA, 2016, p. 130). Tal posicionamento – vale ressaltar a data de publicação do trabalho, anterior à Lei nº 

13.465/2017 – facilitaria a obtenção da propriedade, o que tende a colocar o instrumento em um viés 

economicista e desvinculado das demais dimensões da regularização fundiária, tal como a legitimação 

fundiária nos dias de hoje. 
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mencionado, o título é elemento basilar do direito à moradia adequada, efetivando a 

segurança da posse para, a partir daí, garantir-se os seus demais elementos. 

A aplicação desse instrumento voltada exclusivamente à propriedade não é capaz de 

alterar estruturalmente a realidade da irregularidade fundiária, sendo necessário que faça parte 

de uma política pública voltada à efetivação do direito à moradia adequada. Por isso, defende-

se a sua interpretação e instrumentalização em consonância com o texto constitucional, com 

os princípios do Direito Urbanístico272 e, em especial, buscando dar efetividade ao direito de 

moradia da população de baixa renda carente de políticas públicas habitacionais que lhes 

contemple273. 

Quanto às regras de sua aplicação, depreende-se que o âmbito de aplicação da 

legitimação fundiária é exclusivamente dentro da Reurb – sem distinção expressa entre social 

(Reurb-S) e específica (Reurb-E) –, podendo incidir sobre ocupações em áreas privadas ou 

públicas, o que amplia consideravelmente sua potencialidade de regularização274. Esse é, sem 

dúvidas, o principal efeito positivo do instrumento: possibilitar a ampliação do leque de 

regularização do Poder Público.  

O âmbito de situações abarcadas pela legitimação fundiária é imenso, representando 

uma verdadeira anistia à irregularidade fundiária. Tal como afirma Silva275, a questão de 

conferir a propriedade para os ocupantes desses núcleos informais pode ser interpretada como 

uma chancela do Poder Público. Apesar de a lei estabelecer um marco temporal, o mecanismo 

pode estimular a informalidade, ficando as políticas públicas sempre um passo atrás no 

processo de ordenamento do solo.  

 Acerca da natureza jurídica do instrumento, é certo que se trata de aquisição 

originária da propriedade, estampada em seu conceito legal276. Isso culmina na titulação da 

 
272 Vale ressaltar os seguintes princípios derivados do Direito Urbanístico: sustentabilidade urbana; solidariedade 

urbana; democratização da política urbana; proeminência do Plano Diretor e do planejamento; 

compartilhamento das responsabilidades públicas em política urbana; e a essencialidade da moradia adequada. 

Por todos, Cf. BRUNO FILHO, Fernando Guilherme. Princípios de direito urbanístico. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editora, 2015. 
273  VELOSO, Luiza Lins. Legitimação fundiária: uma visão constitucional no contexto da segregação 

socioespacial das cidades brasileiras. Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Habitação e 

Urbanismo. vol. 03, n. 17, p. 107-117, ago. 2018, p. 115-116. 
274 Vale ressaltar que há posição em sentido contrário, defendendo a utilização da legitimação fundiária apenas 

no âmbito da Reurb-S. Por todos, Cf. REIS, Eduardo Moreira; LELIS, Natália. Legitimação fundiária: 

natureza jurídica e aplicabilidade prática. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. Porto Alegre, 

n. 75, p. 47-63, dez.-jan. 2018. 
275 SILVA, Renan Luiz dos Santos da. O direito de superfície como (mais um) instrumento para a regularização 

fundiária urbana. In: MOTA, Maurício Jorge Pereira; MOURA, Emerson Affonso da Costa; TORRES, Marcos 

Alcino de Azevedo (Org.). Direito à moradia e regularização fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 

159-176, p. 169. 
276 Art. 23, Lei nº 13.465/2017 – A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real 

de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em 
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propriedade livre de quaisquer ônus/gravames anteriores, desde que não tenham relação com 

o beneficiário do título277, à semelhança da usucapião. Tal característica é essencial para a 

questão econômica ligada ao título, que é apto para ingressar no mercado de financiamento 

imobiliário, sem qualquer entrave à concessão de crédito. 

 No que tange ao tempo de posse para adquirir a propriedade, comum aos demais 

instrumentos de aquisição desta, a legitimação fundiária dispôs em sentido contrário, não 

trazendo qualquer obrigatoriedade, bastando que o beneficiário estivesse na posse, seja ela de 

qualquer natureza, até 22 de dezembro de 2016278. Critica-se bastante essa disposição, já que 

não se exige o decurso do tempo na posse, o que pode legitimar ocupações recém-criadas e 

incentivar a informalidade, criando verdadeira situação de insegurança jurídica.  

Outro ponto a destacar é a possibilidade de o detentor adquirir a propriedade, já que o 

texto legal menciona “aquele que detiver”, abarcando tanto os possuidores com animus 

domini ou eventuais detentores – o que vai no sentido oposto ao até então consolidado na 

jurisprudência e doutrina. O detentor nunca pôde usucapir, uma vez que lhe falta o requisito 

do animus domini, sendo situação totalmente anômala no ordenamento jurídico. 

 Acerca das limitações e dificuldades de implementação desse instrumento, em razão 

do pouco tempo de existência, ainda não há espaço amostral para que se tenha desenvolvido 

essa análise, cabendo às produções acadêmicas vindouras discutir a temática. É certo que a 

legitimação fundiária trouxe elementos que vão no sentido oposto do até então consolidado na 

jurisprudência e doutrina tradicional, mas isso não quer dizer que, do ponto de vista do 

urbanismo, o instrumento seja de todo maléfico. 

 Se enxergado como parte de um processo de urbanização, não sendo aplicado de 

forma isolada, pode ser benéfico na medida em que garante um dos elementos do direito à 

moradia: a titulação da propriedade. Contudo, a própria legislação, ao desvincular o 

instrumento das ZEIS e da demarcação urbanística, somada à mitigação do tempo e da 

qualificação da posse, denota a tendência de enxergar-se a titulação como fim em si mesma.  

É necessário constatar que a legitimação fundiária desponta no sentido das políticas 

públicas que favorecem a mercantilização do espaço urbano, o que acaba por gerar a 

 
área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de 

núcleo urbano informal consolidado existente até 22 de dezembro de 2016. (grifos nossos) 
277 Art. 23, §2º, Lei nº 13.465/2017. 
278 Vale ressaltar que esse termo final, também conhecido como data-limite, é para evitar que se formem novas 

ocupações informais, incentivadas por um instrumento de aplicação permanente. Denota a intenção do 

instrumento de regularizar as ocupações já consolidadas, não se aplicando ulteriormente. 
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gentrificação, perpetuando a exclusão social279. Privilegiar a titulação dominial em detrimento 

de aspectos técnicos como a urbanização prévia é entendido como retrocesso, já que retorna 

ao tratamento da moradia desvinculado da sua urbanização280, tema esse que será mais bem 

trabalhado nos capítulos seguintes. 

Em contraposição à legitimação fundiária – instrumento que recebe críticas pela 

possibilidade de aquisição originária da propriedade de bens públicos –, a seguir serão 

analisados os instrumentos da concessão do direito real de uso (CDRU) e da concessão de uso 

especial para fins de moradia (CUEM), em que se efetiva o direito à moradia mantendo-se o 

domínio público.  

3.2.4 Concessão do direito real de uso e concessão de uso especial para fins de moradia 

A veiculação conjunta desses instrumentos se dá pelo fato de serem aplicáveis às áreas 

públicas, fundamentadas na dualidade imprescritibilidade-função social em que tais bens se 

encontram. Imprescritibilidade porque a posição consolidada é de que as terras públicas, 

inclusive as devolutas, não podem ser usucapidas. E função social porque existem diversas 

ocupações consolidadas em áreas do Estado, as quais reclamam titulação, no quadro do 

interesse público e da funcionalização da propriedade281. 

Essas concessões proporcionam o uso – com a moradia ou outra finalidade – pelo 

ocupante, continuando a propriedade do imóvel com o Poder Público. São direitos reais, 

estampados no rol da legislação civilista282, fundamentando-se em dois argumentos basilares: 

o equilíbrio sustentável aplicável às terras públicas e a segurança jurídica da posse283.  

 
279 SOUZA, Carlos Humberto Francisco de. A legitimação fundiária no regime da lei federal nº 13.465/2017. In: 

MOTA, Maurício Jorge Pereira; MOURA, Emerson Affonso da Costa; TORRES, Marcos Alcino de Azevedo 

(Org.). Direito à moradia e regularização fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 195-216, p. 214. 
280 TIERNO, Rosane de Almeida. Legitimação de posse e legitimação fundiária na lei federal nº 13.465/2017. In: 

LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e 

perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 425-454, p. 441. 
281 AMADEI, Vicente de Abreu. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de 

uso. In: LEVY, Wilson; NALINI, José Renato (Org.). Regularização fundiária. Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 134-160, p. 136. 
282 Art. 1225, Código Civil de 2002 – São direitos reais: XI – a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XII – a concessão de direito real de uso. 
283 O equilíbrio sustentável aplicado às terras públicas é a ratio iures desses dois instrumentos de regularização, 

na medida em que concilia ou equilibra o binômio tensivo “imprescritibilidade-função social” das áreas 

públicas de ocupação consolidada e, assim, atende à necessidade de titulação de ocupantes de áreas públicas, 

que não são suscetíveis de usucapião [...] A segunda, ou seja, a segurança jurídica, na medida em que os 

apontados instrumentos respondem à expectativa de estabilização da situação jurídica dos ocupantes perante o 

Poder Público e aos terceiros em geral, no quadro da titulação de direito real mais amplo possível, em 

regularização fundiária. (AMADEI, Vicente de Abreu. Concessão de uso especial para fins de moradia e 

concessão de direito real de uso. In: LEVY, Wilson; NALINI, José Renato (Org.). Regularização fundiária. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 134-160, p. 137). 
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 A concessão de direito real de uso (CDRU), regulada pelo Decreto-Lei nº 271/1967, 

com alterações pontuais ao longo dos anos284, é importante instrumento de regularização 

fundiária, sendo vinculada às finalidades expressas na norma285, que carregam uma ideia 

central: a funcionalização – o uso – do imóvel. É instrumento elástico que comporta diversas 

formas de contratação: individual ou coletiva; gratuita ou remunerada; formalizada por 

instrumento público, particular ou termo administrativo. Além de possuir fácil aplicação, 

permite um controle da Administração Pública sobre a ocupação e a utilização da área 

outorgada286. 

Tal direito permite a promoção, de maneira combinada, do direito à moradia e da 

segurança individual da posse, além de poder ajudar a promover a integração socioespacial, 

sendo instrumento mais consistente do que a transferência de títulos de propriedade287. Essa 

consistência tem relação com os efeitos pós-regularização, que são mais positivos nas áreas 

em que se outorga o uso do imóvel, persistindo a propriedade com o Poder Público, já que 

isso freia a apropriação da área pelo mercado imobiliário e permite um maior controle pelo 

Estado das transferências dos títulos, o que ameniza o processo de gentrificação. 

Como ponto negativo, a utilização da concessão do direito real de uso depende da 

discricionariedade do Poder Público, uma vez que se trata de relação tipicamente 

contratual288. No entanto, as experiências com o instrumento vêm acontecendo, com início no 

Recife, na década de 1980, e com destaque para o caso de Diadema/SP, nos anos 1990. Esse 

caso foi emblemático porque foi o primeiro a conseguir o registro da concessão coletiva, em 

nome de todos os moradores, que só foi possível após quatro anos de tramitação no Cartório 

de Registro de Imóveis289.  

 
284 Vale ressaltar as mudanças trazidas pela Lei nº 11.481/2007, que colocou a CDRU expressamente ao âmbito 

da regularização fundiária de interesse social; aumentou seu objeto/finalidade, principalmente no âmbito da 

Amazônia Legal; tornou tal direito suscetível de alienação fiduciária. 
285 Art. 7o, Decreto-Lei nº 271/1967. 
286 PINHO, Evangelina Bastos. Regularização fundiária em favelas. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito 

urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 67-100, p. 94. 
287 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 55. 
288 KOZICKI, Katya; GIAMBERARDINO, Pedro Ribeiro. Regularização fundiária urbana: entre a ideologia 

proprietária e as alternativas para a efetividade do direito à moradia. In: KOZICKI, Katya et al (Org.). Espaços 

e suas ocupações: debates sobre a moradia e a propriedade no Brasil contemporâneo. Campinas: Russell, 

2010, p. 24-50, p. 45. 
289 Para entender o caso da CDRU em Diadema/SP, sugere-se: AFONSO, Miguel Reis; LISO, Carlos Henrique. 

A concessão do direito real de uso na regularização fundiária. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito 

Urbanístico. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 121-132. 
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Quanto às críticas direcionadas ao instrumento, a principal refere-se a sua aceitação 

pelo mercado financeiro para a obtenção de crédito290. Contudo, essa recusa não tem amparo 

legal, uma vez que é hipotecável291, pode ser objeto da alienação fiduciária292 e deve ser 

obrigatoriamente aceito para fins de financiamento de moradia popular293. 

Já em relação à concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), tal 

instrumento foi instituído com a finalidade de atenuar o aspecto mais vulnerável da CDRU, 

que seria a discricionariedade da sua pactuação. Isso porque a CUEM, se entendida à 

literalidade da sua norma instituidora, é direito subjetivo do ocupante, devendo ser 

obrigatoriamente concedida se o ocupante preencher os seus requisitos294. 

Contudo, constatou-se que o Judiciário, majoritariamente, entende que a CUEM é 

instrumento discricionário, cabendo à Administração Pública decidir pela sua utilização ou de 

qualquer outro que esteja à disposição para a regularização de imóveis públicos. A 

discricionariedade estatal é colocada, inclusive, como o 5o maior óbice à efetividade da 

CUEM, segundo análise jurisprudencial, prevalecendo a tese de que não se trata de direito 

subjetivo295. 

 Esse instrumento, inicialmente previsto na CF/1988, foi vetado 296  no Estatuto da 

Cidade, sendo novamente previsto na MP nº 2.220/2001, a qual recentemente foi alterada pela 

 
290 A recusa da concessão de direito real de uso como garantia em empréstimos bancários é recorrente, sendo, 

inclusive, mencionada como um argumento favorável à correlação entre a propriedade e a regularização 

fundiária, já que outros instrumentos, além da CDRU, que não outorgam a propriedade não seriam aceitos pelo 

mercado financeiro. (REURB e Desenvolvimento Econômico pós-pandemia – Conexão CORI-MG. 1 vídeo. 

Publicado por CORI MG. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XEK1awLPT6A&t=2521s>. 

Acesso em: 10 jun. 2020; FERRAZ, Patrícia André de Camargo. Regularização fundiária e desenvolvimento 

econômico sustentado: novos instrumentos jurídicos para a regularização de terras urbanas. Alternativas de 

custeio. In: NALINI, José Renato; LEVY, Wilson (Org.) Regularização fundiária. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 127-154, p. 142). 
291 Art. 1.473, IX, CC/2002. 
292 Art. 22, §1º, III, Lei nº 9.514/1997.  
293 Art. 48, II, Lei nº 10.257/2001. 
294 Art. 1o, MP nº 2.220/2001 – Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em 

área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito 

à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 

proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. (grifos nossos) 
295  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 72-73. 
296 O Presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso reconheceu a importância da concessão de 

uso especial para fins de moradia, em benefícios de moradores de favelas e loteamentos irregulares, como 

forma de garantir a segurança na posse. Contudo, vetou o texto legal porque as normas contrariariam o 

princípio do interesse público por não ressalvarem a aplicação do CUEM aos bens de uso comum do povo, 

como praças e ruas, assim como áreas urbanas de interesse da defesa nacional, de preservação ambiental ou 

destinados a obras públicas. Os dispositivos tampouco estabeleciam uma data-limite para a aquisição do 

direito, o que tornava o instrumento de aplicação permanente, sendo que o mesmo só é justificável pela 

necessidade imperiosa de solucionar o imenso passivo de ocupações irregulares gerado em décadas de 

urbanização desordenada. (MARRARA, Thiago. Concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM): o 

https://www.youtube.com/watch?v=XEK1awLPT6A&t=2521s
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Lei nº 13.465/2017. Nos moldes atuais, pode ser concedido individual ou coletivamente, 

outorgando-se o uso do bem aos ocupantes para a sua moradia. Vale frisar que a propriedade 

continua com o Poder Público, sendo, portanto, instrumento voltado à funcionalização dos 

bens públicos e efetivação da segurança da posse. 

Na mesma linha da CDRU, essa modalidade de concessão visa a proteção da área dos 

efeitos negativos pós-regularização, já que é voltada à moradia e o seu uso em finalidade 

diversa acarreta a extinção do direito297. Além disso, Prestes298 afirma que tais desvios de 

finalidade e legalidade podem ser corrigidos mediante a atuação da cidadania, por meio de 

ação popular299, o que auxilia o controle público sobre o uso do bem. 

Acerca do tempo exigido para a sua concessão, é possível a soma das posses na 

modalidade individual 300  e coletiva 301 , o que é de grande relevância social quando se 

considera a elevada mobilidade socioterritorial – interfavelas ou na mesma região – nas áreas 

de moradia informal302. Quanto ao seu processamento, o título da CUEM pode se dar pela via 

administrativa ou judicial. Na via administrativa, o Poder Público tem o prazo de 12 meses 

para decidir o pedido, contados do protocolo. Caso se esgote esse prazo ou seja recusado o 

pedido, é necessário utilizar-se da via judicial, sendo tal direito declarado mediante 

sentença303.  

 Em relação às suas limitações e dificuldades de implementação, o principal entrave é 

exatamente a falta de direcionamento das políticas públicas no sentido de garantir a segurança 

na posse, e não a titulação da propriedade. Nesse sentido, existem casos emblemáticos de 

recusa do Poder Público à concessão da CUEM, tal como o dos moradores da “Via Expressa”, 

em Belo Horizonte/MG304. Outras situações, em sentido oposto, demonstram a interação da 

 
que mudou em seu regime jurídico desde a Constituição de 1988 até a Lei n. 13.465 de 2017?. In: LEITE, Luis 

Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e perspectivas 

para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 337-364, p. 346-347). 
297 Art. 8o, I, MP nº 2.220/2001. 
298 PRESTES, Vanêsca Buzelato. A concessão especial para fins de moradia na Constituição Federal e no 

Estatuto da Cidade – da constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.220 de 04 setembro de 2001. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 203-240, 

p. 237-238. 
299 Art. 5o, LXXII, CF/1988. 
300 No caso de herdeiro legítimo, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. (Art. 1o, §3º, 

MP nº 2.220/2001) 
301 Art. 2o, §1º, MP nº 2.220/2001. 
302 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os programas de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 90. 
303 Art. 6o, MP nº 2.220/2001. 
304 Esse processo ocorreu em Belo Horizonte/MG, envolvendo os moradores do Viaduto Silva Lobo, situado no 

Bairro Barroca, em região conhecida como “Via Expressa”. Não foi atribuído a concessão de uso para fins de 

moradia sob o argumento de se tratar de área comum do povo. Os moradores de rua, apoiados por algumas 
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comunidade e os agentes públicos na busca pela efetivação do direito à moradia, ressaltando-

se o desenvolvido na Comunidade do Horto Florestal, no Rio de Janeiro/RJ305. 

No que tange à jurisprudência sobre o tema, dados mostram que os Tribunais de 

Justiça, de 2001 até final de 2013306, julgaram somente 87 casos em que se discutiu a CUEM, 

sendo 51% no Sudeste, com participação mínima no Norte (6%) e nenhum caso no 

Nordeste 307 . Imperioso mencionar que a grande maioria dos casos foram de iniciativa 

individual, representando 89% do total de ações. Isso significa que a atuação do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, como órgãos de promoção dos interesses coletivos e difusos 

e de defesa da população carente, ainda é extremamente tímida nesse campo308.  

Esses casos decididos pelo Judiciário são aqueles que não foram finalizados 

administrativamente, ou seja, já se passou um tempo até que fosse buscada a prestação 

jurisdicional. Além desse lapso já transcorrido, o trâmite judicial ainda é ineficaz e moroso, 

haja vista o prazo médio de 3,05 anos entre a distribuição do processo e a sentença e de 1,6 

ano entre a sentença e o acórdão309. Não bastasse a falta de celeridade, o estudo demonstrou o 

baixo número de decisões efetivas, em 1a e 2a instâncias, com 10 e 13 decisões, 

respectivamente. 

Sobre os motivos para a negativa nas concessões, a maioria se fundamenta na 

desqualificação da posse, na oposição à posse, na discricionariedade da Administração 

Pública, na dimensão do imóvel ocupado e na falta de prévio requerimento em processo 

administrativo 310 . Isso denota um distanciamento existente entre o legal e o extralegal, 

 
entidades, com destaque para o Programa Pólos Reprodutores de Cidadania da Faculdade de Direito da 

UFMG, pleitearam tal direito, mas acabou ficando acordado a concessão de uma “bolsa-moradia” durante o 

período de tempo necessário para a construção de casas destinadas àquelas pessoas. Compromisso que não foi 

cumprido pelo Poder Público. Para aprofundamento, sugere-se: MATTOS, Liana Portilho. Concessão de uso 

especial para fins de moradia: um caso concreto. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio 

(Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de 

gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 179-202. 
305 Cf. BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 79-81.  
306 Essas datas refletem opção metodológica do estudo citado. 
307  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 70-71. 
308  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 75.  
309  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 77. 
310  BRASIL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Não tinha teto, não tinha nada: porque os instrumentos de 

regularização fundiária (ainda) não efetivaram o direito à moradia no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Assuntos Legislativos, IPEA, 2016, p. 72. 
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podendo-se argumentar que o instrumento deveria ser regulamentado de forma a abarcar um 

maior número de situações informais. 

Como instrumento que são, as concessões não se encerram em si mesmas, fazendo 

parte de um sistema que visualiza a regularização fundiária como política pública que precisa 

ser enfrentada com eficiência, rapidez e sistematicidade311. É nesse sentido que a pesquisa se 

desenvolve, buscando-se entender os instrumentos como parte de uma política de 

regularização multidimensional, assunto a ser mais bem trabalhado adiante. 

Passada tal exposição, adentra-se na análise do direito de superfície e no direito de 

laje, expostos em conjunto por opção metodológica explicitada adiante. 

3.2.5 Direito de superfície e direito de laje 

Passa-se, então, à apresentação do direito de superfície e do direito de laje, os quais 

são instrumentos que visam precipuamente a segurança na posse e o fomento da 

funcionalização da propriedade, indo no sentido do que defende o trabalho. É certo que ocorre 

a formalização da posse, mas a maneira como os instrumentos devem ser aplicados demonstra 

que tal legalização é enxergada como parte de um processo de integração da cidade informal à 

formal.  

A previsão do direito de superfície no ordenamento brasileiro remonta à Lei de Terras 

de 1850, até chegar à previsão atual no Estatuto da Cidade e no Código Civil de 2002 

(CC/2002). Trata-se de direito real sobre coisa alheia, na espécie de gozo/fruição, vez que o 

proprietário do solo cede a outrem o direito de nele plantar ou construir, por tempo 

determinado ou indeterminado. Tal instituto rompe, portanto, com o tradicional princípio do 

superficie solo cedit, que dispõe que todas as construções sobre o solo a ele acedem. 

 É a ruptura com esse princípio que dá funcionalidade à propriedade, pois passam a 

coexistir dois direitos de propriedade de bases superpostas e separadas por um plano 

horizontal, que é o solo312. A relação entre proprietário e superficiário deve ter uma finalidade 

que, caso seja desvirtuada, enseja a extinção desse direito real313, ou seja, o acordo que 

 
311 PRESTES, Vanêsca Buzelato. A concessão especial para fins de moradia na Constituição Federal e no 

Estatuto da Cidade – da constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.220 de 04 setembro de 2001. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 203-240, 

p. 237. 
312 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito de superfície. In: OSÓRIO, Letícia Marques (Org.). Estatuto da Cidade e 

reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 

173-187, p. 179. 
313 Art. 1.374, CC/2002. 
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promove a funcionalização da propriedade não pode ser descumprido. Sendo assim, observa-

se nessa relação superficiária aquilo que se entende como estrutura dinâmica, funcionalizada, 

no lugar da arcaica situação estática e absoluta do direito de propriedade.  

Na condição de instrumento de promoção do direito à moradia e de proteção à 

segurança da posse, o direito de superfície apresenta características importantes em relação 

aos demais institutos. Em relação à enfiteuse, é mais vantajoso, já que não exige o pagamento 

anual do foro, permite-se alienar sem notificar o proprietário para anuir e não se paga o 

laudêmio, valor pago na transmissão enfitêutica. Comparando com a CDRU e a CUEM, é 

mais efetivo, pois, a partir da bipartição da propriedade, o superficiário tem autonomia 

semelhante à de proprietário, o que não acontece nas concessões. 

 Em relação ao superficiário que se utiliza do imóvel para a moradia, o principal 

benefício é, sem dúvidas, a efetivação da segurança da posse, elemento central desse direito. 

Nesse âmbito, é instrumento dotado de potencial para funcionalizar a propriedade, na medida 

em que garante a moradia em imóvel ocioso, indo ao encontro da diminuição do déficit 

habitacional.  

 Pelo exposto, infere-se que o direito de superfície possui caráter social, justamente 

porque é instituto jurídico com viés político e econômico, capaz de induzir maior arrecadação 

tributária, geração de empregos, organização urbana, produção agrícola, comercial e 

industrial; enfim, um verdadeiro instrumento voltado ao interesse social314. Nessa esteira, vale 

o destaque para o município de Pontão/RS, que foi pioneiro na utilização do instrumento para 

a regularização fundiária315. 

A despeito de todos esses benefícios, o instrumento ainda não goza de ampla 

aplicabilidade no território brasileiro. Para fomentar sua utilização em um contexto de 

efetivação do direito à moradia e funcionalização das áreas públicas, Azevedo defende a 

construção de um modelo jurídico que possibilite a usucapião superficiária em terrenos 

públicos, mantendo-se a titularidade com a Administração e concedendo-se o direito de 

superfície aos que vivem na área em situação irregular. Seria uma forma de legalizar as 

situações já consolidadas, garantindo o direito fundamental à moradia, além de preservar o 

domínio público, como alternativa à impenhorabilidade das terras públicas. Acerca dos 

benefícios almejados por tal prática, o doutrinador assim expõe: 

 
314 REZENDE, Élcio Nacur. Direito de superfície. Del Rey: Belo Horizonte, 2010, p. 191-192. 
315 Entre as vantagens do instituto consideradas pela Prefeitura de Pontão estava a possibilidade de concessão 

gratuita, com redução dos custos cartoriais, o fato de a concessão ser mediante escritura pública, o que, em 

regra, confere ao beneficiário uma sensação de maior segurança, e, por fim, a possibilidade de cobrança do 

ITBI em transações futuras. (BARROS, Felipe Maciel Pinheiro. Regularização fundiária e direito à moradia: 

instrumentos jurídicos e o papel dos municípios. Curitiba: Juruá, 2014, p. 140). 
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A usucapião superficiária de bens públicos, sendo admitida, seria um importante 

mecanismo para a promoção da regularização fundiária nessas áreas. Os benefícios 

advindos da aplicação desta hipótese seriam múltiplos: a oferta de segurança 

jurídica necessária aos possuidores; a transformação de um grande volume de capital 

morto em ativos econômicos, na linha do que preconizar Hernando de Soto; o 

consequente favorecimento de tráfego jurídico decorrente da regularização dos 

direitos sobre a propriedade; a manutenção da propriedade na esfera dominial 

pública, sem qualquer prejuízo à coletividade; o cumprimento da função social da 

propriedade pública; e, por fim, porém mais importante, a garantia do acesso à 

moradia a uma grande parcela da população316 (grifos nossos). 

A instrumentalização do direito de superfície nesses moldes é condizente com o 

rompimento da lógica instaurada de déficit habitacional e irregularidade fundiária, mas que 

esbarra no mesmo problema central dos instrumentos já mencionados: a resistência de 

utilização por parte do Poder Público. As políticas públicas e alterações legislativas recentes 

objetivam precipuamente a titulação da propriedade, não dando enfoque à sua funcionalização 

e à segurança na posse, o que ocasiona uma baixa utilização dos instrumentos com esse viés. 

O desdobramento do direito de superfície que advêm da sua sobre-elevação – faceta 

horizontal desse direito317 – caracteriza o que foi introduzido no ordenamento brasileiro como 

direito real de laje. A despeito de sua normatização recente – introduzido pela MP nº 

759/2016 e consolidado pela Lei nº 13.465/2017 –, já é há muito situação consolidada e 

disseminada nas cidades brasileiras. 

 Com experiências em outros países318, o direito de laje pode ser conceituado como a 

verticalização do imóvel que contempla o espaço aéreo e o subsolo, formando-se uma unidade 

imobiliária autônoma, com registro próprio, que dá ao titular todos os poderes inerentes ao 

domínio319. Imperioso destacar o fato de não serem atribuídas frações ideais do terreno a 

eles320, o que distancia o instituto do condomínio edilício321. 

A própria natureza jurídica322 do direito de laje esbarra na sua aplicabilidade, já que, a 

despeito de ser considerado majoritariamente um direito real autônomo, o pressuposto para a 

 
316 AZEVÊDO, Pedro Pontes de. Usucapião da propriedade possível em terras públicas: o direito de superfície 

e à moradia em áreas de exclusão social. Curitiba: Juruá, 2016, p. 172. 
317 AZEVÊDO, Pedro Pontes de. Usucapião da propriedade possível em terras públicas: o direito de superfície 

e à moradia em áreas de exclusão social. Curitiba: Juruá, 2016, p. 136. 
318 Sobre o histórico da laje e experiências do Direito Comparado, sugere-se: FARIAS, Christiano Chaves de; 

DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à digna moradia. 2. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2018, p. 34-40. 
319 MELO, Marco Aurélio Bezerra. Direito civil: coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 341. 
320 Art. 1.510-A, §4º, CC/2002. 
321  Sobre a diferenciação da laje com o condomínio edilícios e demais direitos reais similares, sugere-se: 

CARMONA, Paulo Afonso Cavichioni; OLIVEIRA, Fernanda Loures. Aspectos urbanísticos, civis e registrais 

do direito real de laje. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Brasília: UniCeub, vol. 07, n. 02, p. 123-147, 

ago. 2017.  
322 A doutrina debate se é direito real sobre coisa alheia ou direito real autônomo. Os defensores da primeira 

corrente argumentam pela sua similitude com o direito de superfície, sendo, na realidade, um desdobramento 

de tal direito, adstrito e vinculado ao imóvel principal, sem autonomia, pertencente ao rol dos direitos reais de 
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sua utilização é a legalização da construção-base. Essa forma de instrumentalização se afasta 

da realidade informal – na maior parte dos casos, todo o terreno é irregular –, o que pode 

resultar, na prática, em substantiva restrição da utilização social do instituto. 

Outra crítica ao direito real de laje é o fato de não ser restrito à população de baixa 

renda, correndo-se o risco de uma completa dissociação entre o direito criado e as relações 

sociais que resultaram em sua criação e regulamentação. Como a lei não limita a utilização de 

tal em âmbito social, abre-se a possibilidade para a criação de novas unidades imobiliárias, 

sem vinculação com a moradia, ligadas aos interesses financeiros dos proprietários323. Nesse 

sentido, o correto seria ter vinculado a laje à finalidade da moradia e, principalmente, 

circunscrever sua aplicação ao âmbito da população de baixa renda. 

 O objetivo da positivação do direito de laje foi a transposição de uma realidade muito 

comum nas cidades brasileiras para a norma324, conferindo, de alguma forma, dignidade à 

situação de inúmeras famílias carentes que viviam alijadas de uma proteção específica, dando 

maior concretude ao direito constitucional à moradia325. Contudo, a laje, por ter atributos da 

propriedade, enseja preocupações semelhantes às que serão demonstradas adiante no tocante à 

usucapião extrajudicial326, na medida em que titular a moradia não é questão simples, criando-

se problemas se feita desvinculada de um processo de urbanização. 

 É certo que o direito de laje e de superfície buscam romper com a histórica noção 

absoluta de propriedade, que cede espaço para uma visão progressista e de tutela da dignidade 

humana327. Busca-se garantir a segurança na posse, efetivando-se, por conseguinte, o direito à 

 
uso e fruição – de natureza limitada. Já a corrente majoritária, que advoga no sentido da autonomia do direito 

real de laje, dispõe que esse direito faz nascer um novo imóvel – o que fica evidenciado com a abertura de 

matrícula própria –, autônomo e independente do preexistente, com proteção jurídica própria, sem dependência 

ou subordinação com a propriedade que lhe serviu de base. (FARIAS, Christiano Chaves de; DEBS, Martha 

El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à digna moradia. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 

59-64). 
323 FARIAS, Christiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à 

digna moradia. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 224-226. 
324 Trata-se de um (corriqueiro) fenômeno social que gravitava em um limbo completo, e, mesmo não havendo 

qualquer ilicitude intrínseca em sua estrutura, gerando grava instabilidade para os que dele dependiam, sem 

que houvesse qualquer fundamento para tamanha desídia. Pior, sobre a laje firmou-se uma visão torta e 

desacertada, vinculando-a a condições de carência de recursos ou de aglomerados não urbanizados, quando, na 

verdade, em qualquer esfera econômica é possível detectar o fato. Havia um claro descompasso entre o 

direito legislado e o direito construído no meio social, ou, ao menos, o direito requerido pelos cidadãos 

para regulamentar, com estabilidade e objetividade, as suas relações. (FARIAS, Christiano Chaves de; 

DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à digna moradia. 2. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2018, p. 28, grifos nossos). 
325 BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (4. Turma). Recurso Especial 1.478.254/RJ, Relator: Min. 

Luís Felipe Salomão, j. 8 ago. 2017, Dje. 4 set. 2017. 
326 Até mesmo pelo fato de a usucapião extrajudicial ter a capacidade de titular a laje, ao revés da propriedade, 

conforme será demonstrado adiante. 
327 FARIAS, Christiano Chaves de; DEBS, Martha El; DIAS, Wagner Inácio. Direito de laje: do puxadinho à 

digna moradia. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 69-70. 
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moradia. Contudo, a legislação ainda carece de ajustes, visando a aumentar a sua 

aplicabilidade à moradia informal de baixa renda.  

Nesse sentido, deve-se suplantar a visão economicista, atual norteadora dos 

instrumentos de regularização fundiária. O embasamento teórico para tal perspectiva será 

demonstrado no tópico a seguir, destinado aos efeitos econômicos advindos da segurança da 

posse, com base no marco teórico contido nas obras de De Soto. Tal viés será refutado pela 

pesquisa, sendo tal fundamentação necessária para embasar as críticas vindouras. 

3.3 Efeitos econômicos da segurança da posse 

Nesse ponto, o direito à moradia será analisado sob a perspectiva econômica, 

baseando-se nas teorias que enxergam esse direito exclusivamente no viés da titulação da 

propriedade. Na visão desses autores, entre os quais se coloca Hernando De Soto como 

referencial, o desenvolvimento social e econômico de um país está vinculado a um sistema 

que transforme a posse informal em formal, sendo imprescindível a legalização da moradia. 

 É necessário discutir o tema, uma vez que a usucapião extrajudicial pode ter enfoque 

na titulação massiva da propriedade, sem vinculação com a urbanização e integração das áreas 

informais à cidade, o que deve ser refutado. A despeito da importância da legalização da 

posse, ela é apenas um fator dentro de inúmeras condições que tangenciam a vida urbana, não 

devendo ser enxergada como um fim em si mesma, mas como parte de um processo de 

urbanização. 

 Sempre que a regularização fundiária é reduzida à dimensão da titulação, pouca 

atenção se dá à necessidade de promover um desenvolvimento urbano integrado do ponto de 

vista socioespacial328. Contudo, antes de se prolongar nessa discussão, é preciso compreender 

os autores que defendem a titulação massiva da propriedade, os quais convergem para o 

marco teórico da temática, que são as obras de De Soto329.  

 Inicialmente, é importante destacar que existem diferenças substanciais entre o direito 

de ter o direito à propriedade e o direito ao título da propriedade. O primeiro é um direito 

humano, moral, básico, pertencente a todos; enquanto o segundo é um direito individual, que 

 
328 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 37. 
329 As obras referências são: DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de 

Janeiro: Record, 2001; DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Bogotá: Instituto Libertad y Democracia, 1987. 



78 

vai ao encontro de sujeito específico – excluindo-se a coletividade–, já que foi o indivíduo 

que conseguiu preencher as condições necessárias para adquirir aquele título330.  

Apesar da importância dessa diferenciação, as teorias econômicas do direito à moradia 

englobam esses direitos em um só. O argumento basilar de De Soto é que as pessoas deveriam 

ter o direito ao direito de propriedade, enxergando-se esse como o título, e não como a 

chamada posse defectiva331, que seria a desprovida de registro. É exatamente nesse ponto que 

residiria o problema dos países subdesenvolvidos, uma vez que a propriedade informal seria 

um capital morto, um ativo fora da economia, que impediria o desenvolvimento pleno dessas 

nações. 

Enxerga-se a falta de um sistema consolidado de propriedades como obstáculo para o 

crescimento dos países subdesenvolvidos, uma vez que isso impediria a geração de capital. A 

força motriz para o desenvolvimento, a exemplo dos norte-americanos e europeus, seria a 

capacidade de transformação do tangível em intangível – aptidão para reviver o chamado 

capital morto –, que só seria possível após o estabelecimento de uma lei de propriedade 

formal e universal, propulsora do processo de conversão de capital332. 

De Soto é enfático ao criticar as teorias que colocam a questão cultural como culpada 

pelo subdesenvolvimento 333 , assim como as tradicionais soluções para os níveis de 

desenvolvimento: progresso tecnológico, acumulação de capital, investimento em capital 

humano, redução dos custos de transporte ou economias de escala334. O autor não coloca a 

população pobre como o problema, mas sim como a solução, e justifica o 

subdesenvolvimento nos termos a seguir: 

 
330 MORONI, Stefano. Property as a human right and property as a special title. Rediscussing private ownership 

of land. Land use policy. Elsevier, n. 70, p. 273-280, 2018, p. 274. 
331 Termo utilizado ao longo de todo o livro, mas vale o destaque ao trecho: “Mas são posses defectivas as suas: 

casas construídas em terrenos cujos direitos de propriedade não estão adequadamente registrados, empresas 

sem constituição legal e sem obrigações definidas, indústrias localizadas onde financistas e investidores não as 

podem ver. Porque os direitos de propriedade não são adequadamente documentados, esses ativos não podem 

se transformar de pronto em capital, não podem ser trocados fora dos estreitos círculos locais onde as pessoas 

se conhecem e confiam umas nas outras, nem servir como garantia a empréstimos e participação em 

investimentos” (DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, p. 20). 
332 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

25. 
333 “Quando esses remédios falham, a resposta ocidental com frequência não é questionar a adequação de suas 

soluções, e sim culpar os povos do Terceiro Mundo de falta de espírito empresarial ou vocação para o 

mercado. [...] Mas sugerir que o fator cultural explica o sucesso de lugares tão diversos como o Japão, a Suíça 

e a Califórnia, e que este mesmo fator pode explicar a pobreza relativa de lugares igualmente diversos como a 

China, a Estônia e a Baja Califórnia, é mais do que desumano: não convence. A disparidade da riqueza entre o 

Ocidente e o resto do mundo é por demais ampla para ser justificada apenas culturalmente.” (DE SOTO, 

Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 18). 
334 DE SOTO, Hernando. El otro sendero. Bogotá: Instituto Libertad y Democracia, 1987, p. 251. 
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Os habitantes pobres dessas nações – a grande maioria – possuem bens, mas falta-

lhes o processo de representar suas propriedades e gerar capital. Possuem casas, 

mas não suas escrituras; colheitas, mas não os documentos de posse da terra; 

empresas, mas não os estatutos de incorporação. É a indisponibilidade dessas 

representações essenciais que explica por que esses povos que adaptaram todas as 

outras invenções ocidentais, do clipe de papel ao reator nuclear, não foram capazes 

de produzir o capital suficiente para fazer funcionar seu capitalismo doméstico335 

(grifos nossos). 

 Esse seria o mistério do capital336: a capacidade de transformação do capital morto em 

ativo; do tangível em intangível; de adequação da realidade extralegal à legal; de 

representação da real riqueza que os países possuem. Na tentativa de quantificação desse 

capital à margem da legalidade, De Soto chega ao resultado final de US$9.3 trilhões, que seria 

o valor total dos imóveis de posse extralegal dos países subdesenvolvidos. Segundo ele, 

existem 329 milhões de moradias urbanas informais, bem como 1.227.576 milhares de 

hectares de terras de pastagem de área rural informal337.  

 Do ponto de vista metodológico, a obra do economista peruano recebeu uma série de 

críticas, sendo esse ponto um dos mais questionados. O autor não expõe os métodos que 

permitiram chegar ao somatório final, nem explica os valores que colocou como referência 

para os imóveis. 

 Abstraindo-se de questões metodológicas, o que De Soto pretendeu afirmar com esses 

números é que os países subdesenvolvidos possuem uma riqueza interna gigante – 

denominada, por ele, como hectares de diamantes 338 –, a qual supera, de longe, os 

investimentos externos que neles são feitos. 339  Deveria, então, haver um processo de 

legalização da posse – transformação da posse informal em formal –, a partir do qual seria 

possível extrair valor dos ativos, o que só é possível mediante um sistema formal de 

propriedade que pudesse produzir uma mais-valia significativa340 . Nesse sentido, o autor 

afirma: 

 
335 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

21-22. 
336 O autor divide o tema em cinco mistérios: o mistério da informação ausente; o mistério capital; o mistério da 

percepção política; as lições esquecidas da história dos Estados Unidos; o mistério do fracasso legal: por que a 

lei de propriedade não funciona fora do Ocidente (DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de 

Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 26-27). Os assuntos serão trazidos ao longo da discussão, 

não se adentrando especificamente nos mistérios, visto que cada um corresponde a um capítulo da obra. 
337 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

48-49. 
338 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

49-50. 
339 De Soto realiza comparativos entre os valores do capital informal com os de investimentos externos e/ou da 

bolsa de valores, em diferentes países. Para aprofundar no tema, sugere-se: DE SOTO, Hernando. O mistério 

do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 45-47; 268-271.  
340 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

61. 
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Registros formais de propriedade e títulos, portanto, representam nosso conceito 

compartilhado do que é economicamente significativo sobre qualquer ativo. 

Capturam e organizam toda a informação relevante necessária na conceituação do 

valor potencial de um ativo, nos permitindo assim controlá-lo. A propriedade é o 

domínio onde identificamos e exploramos os ativos, os combinamos e unimos a 

outros ativos. O sistema formal de propriedade é a central hidrelétrica do capital. É 

onde nasce o capital341 (grifos nossos). 

Para corroborar com esses argumentos, De Soto retoma as ideias de Braudel342 ao 

afirmar que o capitalismo estaria isolado pela redoma de vidro. Isso significa que tal sistema 

seria destinado a uma pequena minoria, àqueles que podem pagar para ter acesso aos sistemas 

de propriedade. A grande maioria ficaria à margem, do lado de fora da redoma de vidro de 

Braudel. De Soto conceitua tal situação como capitalismo de apartheid, que somente cessaria 

quando um sistema formal de propriedade, de acesso a todas as pessoas, fosse 

implementado343.    

 Na esteira dos argumentos de Soto, variados autores apontam os efeitos econômicos 

como os principais de um sistema de propriedade formal. Para Rosenfield, um país que 

valoriza a propriedade, que assegura aos seus o usufruto de seus bens, é um país em que 

vigora o estado de Direito e onde a sociedade se desenvolve socialmente com crescimento 

econômico.344 Vale o destaque ao seguinte trecho do autor: 

A escritura, logo, o sistema legal de propriedade, é como a alma que move o 

corpo físico casa, sem que essa propriamente dita se mova. Move-se o seu título, 

que passa de uma para outra mão, de tal maneira que a mão que recebe um papel 

determinado tem a certeza e a garantia de que se torna proprietária de um imóvel 

particular. Se esse circuito é interrompido pela insegurança jurídica, a casa 

permanece um móvel não suscetível de valorização, ficando fora dessa 

movimentação, que é a alma mesma do capital. A representação se dissocia da ideia 

e deixa o bem físico sem movimento. É como se sua alma se dissociasse do 

corpo345 (grifos nossos). 

 Esse trecho vai ao encontro da ideia de transformação dos ativos em bens fungíveis, 

que é defendida por Soto como um dos seis efeitos do sistema de propriedade formal346. A 

formalização do imóvel torná-lo-ia apto para ser dividido, combinado, mobilizado para 

 
341 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

60. 
342 BRAUDEL, Fernand. The Wheels of Commerce. Nova York: Harper and Row, 1982, p. 248 apud DE SOTO, 

Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 83. 
343 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

82-84. 
344 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Reflexões sobre o direito à propriedade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 81. 
345 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Reflexões sobre o direito à propriedade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 91. 
346  A pesquisa não irá discorrer individualmente sobre esses efeitos, sugerindo-se a leitura: DE SOTO, 

Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 63-84. 
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qualquer transação347. É essa característica que permite a conexão da propriedade com o 

fornecimento de crédito às pessoas, vez que estas se utilizariam do imóvel como garantia para 

obter empréstimos bancários.  

 Não há dúvidas que a propriedade facilita o acesso a crédito, e isso acontece porque a 

instituição financeira tem condições de exigi-la em garantia, o que diminui a taxa de juros e 

facilita a obtenção do financiamento. Isso se dá porque existência, extensão, estabilidade e 

segurança dos direitos de propriedade interferem de forma crucial na eficácia das relações 

econômicas, podendo-se afirmar que a titularidade da propriedade e a possibilidade de 

transação de seus direitos moldam a dinâmica de mercado348.  

 Outrossim, um relatório do Banco Mundial, denominado “From plan to market”, 

evidencia a utilização das ideias econômicas de Soto em nível mundial, quando afirma que o 

registro da propriedade se torna fundamental e essencial para o desenvolvimento de uma 

economia de mercado funcional. Afirma-se que a inscrição imobiliária melhora a segurança 

da titularidade e da posse; diminui os custos das transferências de bens; e proporciona um 

mecanismo de baixo custo para resolver as eventuais disputas sobre os bens349. 

 Dentro desse arcabouço de efeitos econômicos, os autores afirmam, ainda, que o 

sistema de propriedade formal incentiva o comércio e transferência de imóveis, pois reduz os 

custos de transação e a assimetria de informações que envolvem as partes nesses negócios 

jurídicos350. Nesse sentido, cabe mencionar o seguinte trecho: 

Numa abordagem preocupada com eficiência, pode-se dizer que o crescimento 

econômico não acontecerá a menos que se organize a economia em torno desse 

objetivo. Destaque-se: crescimento econômico como facilitação e aumento de 

transações comerciais e não, necessariamente, como desenvolvimento social. Dessa 

perspectiva, a eficiência da organização econômica está intimamente ligada aos 

direitos de propriedade, sempre embutidos na estrutura institucional da sociedade 

– arranjos institucionais que definem e especificam o caminho pelo qual os agentes 

podem cooperar e competir351 (grifos nossos). 

 Para De Soto, a representação da propriedade legal tem duas funções: primeiro, reduz 

os custos de saber as qualidades econômicas dos ativos; e segundo, facilita a capacidade de se 

 
347 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

71-72. 
348 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 66. 
349 WORLD BANK. From plan to market. World Development Report. 1996, p. 44-65. 
350 A fé pública documental afastaria parte dos riscos inerentes a qualquer transação e, caso a questão seja 

judicializada, atua como fórmula que desdobra a confiança na escritura em confiança na sua força probatória 

em juízo. Novamente: confiança na confiança. (CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do 

notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 107). 
351 NORTH, Douglas C.; THOMAS, Robert Paul. The rise of the Western World: a new economic history; 

Cambridge, Cambridge University, 1989 apud CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: 

eficiência, confiança e imparcialidade. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 66. 
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usar os ativos para criar produção adicional e aumentar a divisão do trabalho.352 Sendo assim, 

o autor peruano parte do pressuposto de que a formalização da posse fomentaria o 

empreendedorismo, na medida em que as pessoas utilizar-se-iam dos imóveis para acessar 

crédito com o objetivo de financiar atividades comerciais. 

No sistema notarial e registral latino, que é o adotado no ordenamento jurídico 

brasileiro e sobre o qual se sedimenta a teoria de De Soto, essa formalização do imóvel é 

garantida pela inscrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. A usucapião 

extrajudicial é um desses instrumentos de legalização da posse, já que seu objetivo principal e 

consequência direta é a titulação da moradia. Pode-se afirmar, então, que o instituto também 

traz benefícios do ponto de vista econômico, devendo-se, contudo, evitar o viés economicista, 

que carrega consigo uma série de riscos.  

Uma das principais críticas à teoria de De Soto, presente, por exemplo, na obra de 

Mathieu, é de que nem todos os beneficiados com a titulação da propriedade teriam interesse 

em empreender, utilizando-se dela como garantia de empréstimos. Isso, contudo, não retiraria 

a importância desse título, garantidor da segurança da posse e do direito à moradia353. Em sua 

réplica, De Soto afirma que não espera que todos os informais se convertam em 

empreendedores após a aquisição do título de propriedade, porém, se desejarem tornar-se, 

terão essa oportunidade a partir da posse legal dos ativos dos quais dispuserem354.  

 Colocar o acesso ao crédito financeiro como um direito humano, nos moldes do que 

fez Yunus 355 , aparenta fornecer importantes subsídios para as teorias econômicas da 

propriedade expostas até aqui. Em sua obra, Yunus defende que o microcrédito não deve ser 

medida assistencialista, mas sim um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. Para o 

sistema se manter sustentável é necessário que os investimentos apresentem retorno 

positivo356. 

 
352 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

78-79. 
353 MATHIEU, Paul. Security of land tenure papers and unleashing grass-root investment for rural development 

in Africa: some comments. Forum for Development Studies 2002. Oslo, n. 02, p. 367-372, 2002, p. 368. 
354  Argumenta, ainda, que os direitos de propriedade não necessariamente estão vinculados ao lado 

empreendedor dos informais, podendo ter outras funções: acesso à defesa nos tribunais; garantia para a 

obtenção de crédito com propósitos não empresariais, como, por exemplo, a compra de uma casa ou o 

financiamento dos estudos; a possibilidade de ter um endereço onde possa ser legalmente localizado; a 

facilitação do acesso a serviços públicos básicos como água potável e energia elétrica; e a redução na 

probabilidade de confrontos violentos pela posse dos ativos, haja vista que tais conflitos serão resolvidos pelas 

cortes. (DE SOTO, Hernando. Rejoinder to Mathieu. Forum for Development Studies. Oslo, n. 02, p. 376-388, 

2002, p. 379). 
355  JOLIS, Alan; YUNUS, Muhammad. O banqueiro dos pobres. Tradução de Maria Cristina Guimarães 

Cupertino. São Paulo: Ática, 2006.  
356 REGUEIRA, Krongnon Wailamer de Souza. O setor imobiliário informal e os direitos de propriedade: o que 

os imóveis regularizados podem fazer pelas pessoas de baixa renda dos países em desenvolvimento. Tese de 
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 Em um primeiro momento, aparenta-se ser estreita a relação entre a teoria de Soto e a 

de Yunus, fortes defensoras da importância do crédito para o desenvolvimento social e 

econômico. A despeito dessa semelhança representar ponto fundamental às teorias, os autores 

partem de pressupostos diametralmente opostos, o que impede o intercâmbio de fundamentos 

entre as teorias. Yunus defende o fornecimento de crédito com base no princípio da 

solidariedade, por meio do aval solidário, em que as pessoas de um grupo são responsáveis 

por cobrir o débito daquele integrante que não quitou sua parte na dívida, possibilitando que 

os próprios integrantes possam selecionar melhor as pessoas que farão parte do círculo357. Por 

sua vez, Soto, tal como já visto, argumenta que o sistema de créditos deverá ser atrelado a um 

sistema de propriedades, utilizando-se do título como garantia de empréstimos.   

Não há qualquer intenção de retirar o mérito dessa teoria, devendo, pelo contrário, 

ressaltar a importância dos seus subsídios para a superação da pobreza, o que, inclusive, 

rendeu o Prêmio Nobel da Paz ao autor em 2006358. Por outro lado, não há como relacionar tal 

teoria com a regularização fundiária, já que é exatamente uma alternativa para a concessão de 

empréstimos às pessoas sem bens imóveis em garantia359, partindo, portanto, de pressupostos 

teóricos distintos.  

A despeito de ser um claro defensor da integração dos imóveis ao sistema formal, a 

teoria de De Soto não coaduna com todas as formas de legalização da posse, uma vez que tece 

críticas à forma como são instrumentalizadas em determinados ordenamentos jurídicos. O 

autor defende que para cruzar a ponte da informalidade, o arcabouço legal deve ter o máximo 

possível de equivalência com o setor extralegal. Isso se dá porque as pessoas que vivem à 

margem da legalidade possuem um conjunto de costumes que funcionam como normas entre 

eles, sendo fadada ao fracasso qualquer lei que desconsidere essa construção social360. 

 
Doutorado – Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Sociais Aplicadas – Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Econômico, 2007, p. 163. 
357 REGUEIRA, Krongnon Wailamer de Souza. O setor imobiliário informal e os direitos de propriedade: o que 

os imóveis regularizados podem fazer pelas pessoas de baixa renda dos países em desenvolvimento. Tese de 

Doutorado – Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Sociais Aplicadas – Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Econômico, 2007, p. 163-164.  
358 Cf. MUHAMMAD Yunnus. Disponível em: <https://www.yunusnegociossociais.com/muhammad-yunus>. 

Acesso em: 29 mar. 2021. 
359 Vale mencionar a iniciativa do G10 Bank, criado por Jerônimo Ramos, especialista em microcrédito, e Gilson 

Rodrigues, líder comunitário, “Prefeito” de Paraisópolis e presidente do G10 Favelas. A instituição financeira, 

fundamentada em ideias semelhantes à teoria de Yunus, financiará empreendedores à margem dos bancos, 

com enfoque nas favelas, estimando um valor de mercado em potencial de R$ 160 bilhões por ano e o 

favorecimento de 14 milhões de brasileiros. Cf. ISTOÉ DINHEIRO. O banqueiro da favela. ano 21, n. 1.210, 

24 fev. 2021. 
360 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

196-197. 
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Essas normas sociais sobre a posse, os usos e as trocas de ativos (imóveis) formariam 

o chamado contrato social, o qual deveria ser preceito basilar das leis sobre propriedade, sob 

pena de padecerem por falta de legitimidade361. Mathieu, um dos principais críticos de De 

Soto, converge com tais fundamentos, afirmando que a sociedade só atravessaria a ponte da 

informalidade – metáfora utilizada pelos autores – se o setor legal fosse construído com o 

mesmo pacto social do que é eficaz, estável e relevante para o setor extralegal362.  

 Fica claro, então, que a obra de Soto tem dois pressupostos basilares, os quais se 

conectam e apresentam certa dependência entre si. O primeiro diz respeito à necessidade de 

um sistema de leis regulamentadoras da propriedade formal que sejam adequadas do ponto de 

vista material, ou seja, um conjunto de regras legais que reflitam as construções extralegais já 

consolidadas, a fim de que não incorram no erro das demais normas, que é ser ineficaz por 

lhes faltar legitimidade. O segundo, estampado no título da obra, refere-se à transformação do 

capital morto em ativo na economia, que se daria com a legalização da posse e integração do 

título a um sistema de propriedades que permitisse o seu uso como capital. 

 Existe uma relação de causa-efeito entre esses argumentos, na medida em que a 

transformação do “capital morto” em ativo só se dará com a construção de um sistema de 

propriedade formal nos moldes mencionados. Nesse sentido, destaca-se o trecho a seguir: 

Nós certamente não encontramos nenhuma evidência de que os ativos estavam 

sendo transformados em capital. Seria porque os governos na verdade não se 

importavam? Certamente não. No Peru, por exemplo, o governo tentara 

formalizar a propriedade ao menos 22 vezes nos quatrocentos anos desde a 

conquista espanhola. Sua taxa de sucesso: zero. Conectamos autoridades de registro 

de outros países em desenvolvimento e obtivemos respostas similares: importantes 

programas haviam fracassado ou tido apenas um impacto marginal. De novo, e 

significativamente, ninguém com quem falamos nesses países podia afirmar que 

qualquer número representativo de títulos emitidos fossem fungíveis e fixados de tal 

modo a serem parte de uma rede integrada onde a formação de capital pudesse 

ocorrer. A evidência é assoladora: não importa o quão arduamente os governos 

das nações em desenvolvimento e antes comunistas tentam, não importa o quão 

bem-intencionados, permanece uma enorme distância entre o que manda a lei 

coercitiva e o que deve ser feito para essa lei funcionar. A lei coercitiva não 

basta363 (grifos nossos). 

Sendo assim, na linha do que defende esse trabalho, o economista peruano tem uma 

falha grave: vincular a propriedade exclusivamente ao capital. Quando o autor coloca o bem 

 
361 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

200-201. 
362 “In order to ensure (cross the bridge) this, the legal sector must be built on the same ‘social contract’ as the 

one that is effective, stable and meaningful in the extralegal sector.” (MATHIEU, Paul. Security of land tenure 

papers and unleashing grass-root investment for rural development in Africa: some comments. Forum for 

Development Studies 2002. Oslo, n. 02, p. 367-372, 2002, p. 370). 
363 DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

198-199. 
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imóvel exclusivamente atrelado à tomada de empréstimos, desconstitui todo um processo de 

efetivação do direito à moradia com base na segurança da posse, núcleo fundamental desse 

direito.  

A transformação da posse informal em formal, que há de ser realizada pelos 

instrumentos de regularização fundiária, não deve ter a perspectiva econômica como sua 

norteadora. Deve-se pautar o processo na segurança da posse e, consequente, efetivação do 

direito à moradia, e não na utilização do bem como ativo na economia. Se a regularização for 

reduzida ao economicismo, a titulação será feita de forma indiscriminada, sem se preocupar 

com a urbanização e integração socioespacial dos ocupantes, o que acabará gerando novos e, 

talvez, maiores problemas, entre os quais se destaca a gentrificação. 

Passada toda a análise inicial sobre a regularização fundiária, direito à moradia 

adequada e segurança da posse, adentra-se no tema, em específico, da pesquisa, que é a 

usucapião, sendo trazida em sua concepção geral, modalidade coletiva e procedimentos – 

judicial, extrajudicial e plúrima.  
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4 A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  

Nesse capítulo, se inicia a análise da usucapião, delimitando-se, de forma resumida, 

seu conceito, natureza jurídica, requisitos, objeto, modalidades, entre outras questões. Em 

seguida, se analisa o procedimento judicial, suas principais características e alguns casos 

práticos, buscando trazer elementos que justifiquem a sua contumaz morosidade. Posto isso, é 

apresentada a usucapião extrajudicial, trazendo-se o procedimento como um todo. A 

usucapião plúrima e a coletiva também serão objeto de tópicos específicos, que discutem a 

instrumentalização de ambas, em rito judicial e, principalmente, extrajudicial. 

Um princípio jurídico fundamental é de que o tempo gera direitos, e é sob tal 

pressuposto que se fundamenta a usucapião, que é instrumento capaz de tornar as 

reivindicações precárias de posse em direitos fundiários totais364. A própria etimologia da 

palavra denota tal fundamento, já que usucapião, do latim usucapio, significa tomar pelo uso, 

sendo utilizada, desde seus primórdios, para a consolidação jurídica de situações faticamente 

perpetuadas no tempo. 

A usucapião é a aquisição do direito real de propriedade e de outros direitos reais pela 

posse do bem de forma prolongada. A partir da sua percepção como um instrumento de 

regularização fundiária e de efetivação da segurança da posse – e, consequentemente, do 

direito à moradia adequada –, a pesquisa não irá se aprofundar nas minúcias civilistas do 

instituto, já que o objetivo principal é analisar a sua instrumentalização, relacionando-a ao 

tema da moradia informal em áreas urbanas. 

Com relação ao objeto e objetivo da usucapião, aplica-se aos bens móveis 365  e 

imóveis 366 , podendo objetivar a aquisição da propriedade ou outros direitos reais, 

respectivamente367. O recorte adotado no trabalho restringe o estudo aos bens imóveis e à 

aquisição da propriedade, já que, na temática do direito à moradia, a situação analisada é de 

pessoas morando irregularmente, em situação de posse sobre bens imóveis, dos quais desejam 

se tornar proprietárias.  

 
364 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 05. 
365 Artigos 1.260 a 1.262 do Código Civil de 2002. 
366 Artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil de 2002. 
367 Esses outros direitos reais possíveis de exercício ou posse continuada acham-se abrangidos, uma vez que 

pode ser objeto de usucapião: usufruto, uso, enfiteuse, habitação e servidões reais. (RIBEIRO, Benedito 

Silvério. Tratado de usucapião. vol. 01. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 187). Além disso, vale mencionar a 

possibilidade de usucapião do direito de superfície, já consolidada na doutrina e jurisprudência, e do direito 

real de laje, conforme se extrai do Enunciado 627 da VII Jornada de Direito Civil.  
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Além disso, a usucapião de outros direitos reais, diferentes da propriedade, exige 

regularização formal prévia. Por exemplo, a usucapião de um usufruto exige que o requerente 

tenha consolidado sua posse, de forma prolongada no tempo, em relação a um usufruto 

previamente instituído, ou seja, o imóvel já era regular, com usufruto inscrito no Registro de 

Imóveis, situação diferente do escopo da pesquisa368.  

A origem da usucapião é milenar, remontando à Lei das Doze Tábuas e demais 

normativas das civilizações históricas369, e, desde então, também se faz presente no Direito 

comparado 370 . No Direito Brasileiro, é regulamentada desde a Lei de Terras, sofrendo 

modificações pontuais ao longo dos anos 371 , com destaque para a redução do tempo 

necessário para usucapir, seguindo uma tendência em curso nos países latino-americanos372. 

O fundamento da usucapião, nos moldes do que defende a teoria objetiva, à qual se 

filia essa pesquisa, é a utilidade social do bem, já que o possuidor atua no imóvel como deseja 

a coletividade, utilizando-o para sua moradia e/ou produzindo riqueza 373 . É, portanto, 

instrumento de pacificação social, que reconhece o exercício pacífico de um direito no tempo 

e/ou sana vícios, gerando título apto a promover a mutação da titularidade formal, de modo 

que o domínio ganhe eficácia absoluta, com oponibilidade erga omnes374. 

Pode-se dizer, então, que há um contraponto entre o direito à moradia, em efetivação 

pela posse, com o direito de propriedade, que é constitucionalmente vinculado a sua função 

social375. O proprietário tem um poder-dever de utilização do seu imóvel, e aquele desidioso, 

 
368 Nos casos de usucapião que se fundamentam em justo título, caso o documento represente um negócio 

jurídico entabulado pelas partes em relação a direito real específico, o usucapiente será beneficiado pela 

inscrição do direito presente em tal título. Por exemplo, duas partes pactuam, por instrumento particular e que 

não é levado a registro, o usufruto de determinada área; pelo decurso do tempo, o posseiro postula a usucapião, 

com base neste título, e, em caso de deferimento, não se concede a propriedade, mas sim o usufruto.  
369  Para aprofundamento no histórico da usucapião, sugere-se: RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de 

usucapião. vol. 01. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 139-163.  
370 Sobre a usucapião no Direito comparado, sugere-se: RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. vol. 

01. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 222-229. 
371 Acerca da modificações da usucapião no Direito brasileiro ao longo dos anos, sugere-se: DUARTE, Nestor. 

Breve exame da usucapião no direito brasileiro. In: GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello (Org.). Estudos 

em homenagem a Clóvis Beviláqua por ocasião do centenário do Direito Civil codificado no Brasil. São 

Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2018, p. 659-674.   
372  Uma reforma jurídica se encontra em curso nos países latino-americanos, com vistas à facilitação da 

regularização fundiária. Essa reforma é baseada em dois princípios estruturais: a função social da propriedade 

e a integração do direito e gestão com a governança de terrenos e áreas urbanas. Entre os objetivos emergentes 

redefinidos, vale destacar a duração reduzida da ocupação para a existência do usucapião. 

(FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América Latina. Cambridge: Lincoln 

Institute of Land Policy, 2011, p. 22, grifos nossos). 
373 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. vol. 01. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 164-167. 
374  COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião como forma derivada de aquisição da 

propriedade imobiliária. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 148. 
375 Cf. ALFONSIN, Jacques Távora. A função social da cidade e da propriedade urbana como propriedade de 

funções. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da 
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que não cuida do seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor de outro que, unindo 

posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade376.  

Quanto ao objeto, restringindo-se aos bens imóveis, há algumas restrições quanto à 

aplicabilidade da usucapião. O principal entrave, que representa um dos maiores obstáculos a 

sua utilização no campo da moradia informal, é a impossibilidade de sua utilização em 

imóveis públicos377 . Há, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 

sentido da não aplicação quanto aos bens vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, 

pelo fato de estarem afetos à prestação de serviço público378. 

Vale mencionar, contudo, a doutrina que defende que os imóveis públicos vagos, 

especialmente as terras devolutas, seriam passíveis de usucapião, argumento que se baseia na 

função social da propriedade, na dignidade da pessoa humana e no direito à moradia 

adequada379. Apesar de a pesquisa filiar-se a essas teorias, a jurisprudência dominante é 

consolidada em sentido diverso, razão pela qual limita-se a usucapião – judicial ou 

extrajudicial – a instrumento de regularização de ocupações em áreas privadas. 

Em relação à natureza jurídica da usucapião, a doutrina debate se é aquisição 

originária ou derivada de direitos, sendo a primeira corrente majoritária. A celeuma é extensa 

e não se pretende aprofundar em seus argumentos, mas sim na sua aplicação prática380 . 

Quando se considera a usucapião como aquisição originária, pressupõe-se que não há 

qualquer relação entre o usucapiente e o proprietário anterior, o que justifica a constituição de 

um “direito novo”, desvinculado do anterior, livre de quaisquer ônus e direitos anteriores. Se 

considerada como aquisição derivada, altera-se o paradigma, cabendo analisar a manutenção, 

ou não, dos direitos anteriores. 

Tais repercussões práticas se exacerbam no procedimento extrajudicial, já que não há 

lide, sendo as partes envolvidas – usucapiente, proprietário/confinantes e titulares de direitos 

 
posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 

41-82. 
376 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, 

Salvador: Juspodivm, 2019, p. 425. 
377 Art. 183, §3º e art. 191, parágrafo único, da CF/1988; Art. 102 do CC/2002; Súmula nº 340/STF.  
378 BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BRASIL (3. Turma). Recurso Especial nº 1.631.446/AL. 

Relatora: Min. Nancy Andrighi. j. 12 dez. 2017, Dje. 18 dez. 2017; BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA BRASIL (3. Turma). Recurso Especial nº 1.448.026/PE. Relatora: Min. Nancy Andrighi. j. 17 nov. 

2016, Dje. 21 nov. 2016.   
379 Cf. FORTINI, Cristiana. A função social dos bens públicos e o mito da imprescritibilidade. Revista de Direito 

Municipal. Belo Horizonte, vol. 05, n. 12, p. 113-122, abr.-jun. 2004. 
380 Para aprofundamento no debate sobre a natureza jurídica da usucapião, sugere-se: MILAGRES, Marcelo de 

Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 129-134; RIBEIRO, 

Benedito Silvério. Tratado de usucapião. vol. 01. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 167-170. 
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reais sobre o imóvel – ouvidas e anuentes, expressa ou tacitamente, quanto à usucapião381. A 

doutrina majoritária entende que o usucapiente não adquire a coisa do antigo proprietário, mas 

contra ele, não havendo que subsistir qualquer ônus real sobre o imóvel, o que significa a 

constituição de uma propriedade límpida, isenta de máculas.382.  

Contudo, é valioso ressaltar o entendimento diverso, que parece ter sido o adotado 

pelo procedimento extrajudicial, em razão da sua previsão de manutenção de ônus e 

gravames 383 . De acordo com Couto 384 , é equivocado correlacionar a originalidade da 

aquisição com a constituição de direito livre e desonerado, pois tal posicionamento mostra-se 

incompatível com a finalidade da usucapião e abre caminho para situações de fraude385. 

Dever-se-ia analisar, então, a relação jurídica existente entre o possuidor e o antigo 

proprietário, com o fim de identificar se o direito real constituído fazia parte do contexto 

fático-jurídico da posse386.  

Valendo-se da divisão realizada por Milagres387, os requisitos da usucapião podem ser 

divididos em: essenciais, que são aqueles presentes em quaisquer das suas modalidades; e 

acidentais, que são necessários a depender da espécie de usucapião pretendida. Os 

pressupostos de toda usucapião são a posse qualificada, o tempo e a coisa hábil. Já os 

elementos variáveis podem ser: boa-fé, justo título, moradia e/ou trabalho, pessoalidade, 

extensão da área, entre outros.  

A posse já foi – e continua sendo – objeto de extenso debate pela doutrina, em especial 

no que tange à natureza jurídica388, características, classificações etc. Na temática afeta à 

pesquisa, entende-se a posse em seu conceito sociológico, como um poder fático de 

ingerência socioeconômica sobre determinado bem da vida, mediante a utilização concreta da 

 
381 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 384. 
382 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, 

Salvador: Juspodivm, 2019, p. 427. 
383 Art. 21 do Provimento nº 65/CNJ. 
384  COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião como forma derivada de aquisição da 

propriedade imobiliária. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 110. 
385 Possibilita que o adquirente do bem, em razão de relação jurídica anterior, ao invés de registrar seu título 

aquisitivo, opte pela via da usucapião para desonerar por completo o imóvel e impedir que terceiros, que 

agiram conforme o ordenamento jurídico e procederam à inscrição de seus direitos na matrícula, fiquem 

impedidos de exercê-los. (COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião como forma derivada 

de aquisição da propriedade imobiliária. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 110). 
386 Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião como forma derivada de aquisição da 

propriedade imobiliária. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. 
387 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 

2020, p. 134-137. 
388 Cf. MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 

2020, p. 60-67; FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direitos reais. 

15. ed. vol. 05. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 64-70. 
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coisa389. É entendida, então, de forma apartada da propriedade390, sendo a sua função social391 

vinculada ao exercício do direito à moradia e à funcionalização da terra.  

Quando se fala em posse qualificada – posse ad usucapionem – para fins de usucapião, 

ela sempre deve ser mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. O primeiro e o 

segundo requisitos dizem respeito a não oposição do proprietário à posse, já que se inviabiliza 

a utilização do instituto quando o titular registral se manifesta de forma contrária à 

ocupação392. Já em relação ao animus domini, significa a intenção do possuidor de ser dono, 

razão pela qual o locatário e o detentor não podem usucapir os imóveis que fazem uso. 

Sobre a continuidade da posse no tempo, pode-se afirmar que, mais do que requisito 

essencial, é também fundamento da usucapião, já que o instituto não se presta a consolidar 

situações transitórias. O lapso temporal deve ser contínuo, o que reforça o caráter de 

permanência da posse ad usucapionem393. A consumação temporal ocorre, pois, pela inércia 

do titular do direito, que não se valeu dos mecanismos próprios de suspensão e interrupção do 

lapso legal394.  

Consolidou-se que a contagem do prazo para a usucapião pode se dar ao longo da ação 

judicial, ampliando, assim, o alcance social do instituto, já que, diante da contumaz 

morosidade do procedimento judicial, o tempo de posse à época da propositura da ação pode 

ser bem menor do que o necessário para usucapir395. Vale mencionar, ainda, que o lapso 

 
389 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, 

Salvador: Juspodivm, 2019, p. 77. 
390  Enunciado nº 492 do Conselho de Justiça Federal: A posse constitui direito autônomo em relação à 

propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos 

e sociais merecedores de tutela. 
391  Sobre a função social da posse, recomenda-se: FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a 

propriedade contemporânea. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. 
392 O caráter pacífico da posse cessa com a oposição judicial ao seu exercício, e não basta o simples ajuizamento 

de ação, devendo a sentença ter transitado em julgado na ação possessória ou petitória. Notificações 

extrajudiciais, cartas e outros materiais não são hábeis a interromper o prazo. Cf. FARIAS, Christiano Chaves 

de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

362-363; COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião como forma derivada de aquisição da 

propriedade imobiliária. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 54-58. 
393 Essa continuidade não fica prejudicada nos casos em que o exercício do poder sobre a coisa se faz impossível 

em determinados períodos, como nos casos das inundações, tão frequentes entre aqueles que pleiteiam a 

usucapião moradia. (SCHAFER, Gilberto. Usucapião especial urbana da Constituição ao Estatuto da Cidade. 

In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 111-130, 

p. 115).  
394 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 

2020, p. 135. 
395 Enunciado 497 da V Jornada de Direito Civil; BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso 

Especial nº 1.720.288/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Dje: 29 maio 2020; BRASIL – SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 1.361.226/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 

Dje: 09 ago. 2018. 
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temporal sofre alterações na presença das causas interruptivas396 ou suspensivas397, sendo 

elemento a ser perquirido no procedimento, judicial ou extrajudicial.  

Com relação à coisa hábil, muito se aproveita do dito acima sobre o objeto da 

usucapião, cabendo trazer algumas questões polêmicas398. Conforme decidido pelos Tribunais 

Superiores, a usucapião especial urbana399, a especial rural400 e, inclusive, a extraordinária401 

podem incidir sobre imóveis com área inferior ao módulo mínimo urbano ou à fração mínima 

de parcelamento. Tais decisões fundamentaram-se na prevalência das disposições 

constitucionais, não sendo possível obstar a efetivação do direito à moradia por meio de 

normas hierarquicamente inferiores.  

Já sobre os elementos acidentais, estão presentes a depender da modalidade de 

usucapião, devendo a sua análise ser sucinta, em razão do escopo e objetivo da pesquisa. Com 

relação à boa-fé, é elemento de ordem objetiva, não importando o aspecto anímico/subjetivo 

do possuidor402. O justo título é relação do direito real ou obrigacional que justifica a posse403, 

sendo que, na existência de uma justa causa da posse, mas ausente tal título representativo, 

cabe o procedimento de justificação para seu suprimento, previsto também 

extrajudicialmente404. A extensão da área é requisito autoexplicativo. Por fim, a exigência da 

moradia e/ou trabalho é requisito que se alinha com o fundamento dessa pesquisa, que é a 

facilitação da aquisição da propriedade para aqueles que funcionalizam o bem. 

Sobre as modalidades de usucapião, optou-se por trazer o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Modalidades de usucapião 

Pressupostos 

Objeto 
Qualidades da 

posse 
Qualidades do possuidor 

Tempo 

mínimo 

da posse Modalidade 

 

Extraordinária 

(art. 1238, CC) 

Direito real sobre 

bem imóvel  

animus domini; 

mansa; pacífica; 
- 15 anos  

 
396 Artigo 202 do CC/2002. 
397 Artigos 197, 198 e 199 do CC/2002. 
398 Cf. BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2016, p. 29-34. 
399  BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário 422.349/RS. Tema 815. 

Relator: Min. Dias Toffoli. j. 22 abr. 2015, Dje. 5 ago. 2015.  
400 BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.040.296/ES. Relator: Ministro Luis 

Felipe Salomão. Dje 14 ago. 2015. 
401 BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1.667.843/SC e Recurso Especial 

1.667.842/SC. Tema 985. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. j. 7 dez. 2020, Dje 05 abr. 2021. 
402 Art. 1.201 do CC/2002 – É de boa-fé a posse, se possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a 

aquisição da coisa.  
403 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 114. 
404 Art. 216-A, §15º, da Lei nº 6.015/1973; Art. 17, §1º, do Provimento nº 65/CNJ. 
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Pressupostos Objeto 
Qualidades da 

posse 
Qualidades do possuidor 

Tempo 

mínimo 

da posse ininterrupta 

Extraordinária 

pro labore ou 

habitacional 

(Parágrafo 

único, art. 

1238, CC) 

Direito real sobre 

bem imóvel  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta;  

Morador do imóvel ou realize 

obras ou nele realize serviços 

de caráter produtivo 

10 anos 

Ordinária 

(art. 1242, CC) 

Direito real sobre 

bem imóvel  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta; justo 

título; boa-fé 

- 10 anos 

Ordinária pro 

labore ou 

habitacional 

(Parágrafo 

único, art. 

1242, CC) 

Direito real sobre 

bem imóvel  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta; justo 

título; boa-fé 

Aquisição onerosa (com 

registro cancelado) e morador 

do imóvel ou realize 

investimentos de interesse 

social ou econômico 

5 anos 

Especial rural 

(art. 191, CF). 

Direito real sobre 

bem imóvel rural de 

até 50 ha de área 

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta 

Seja morador ou produza no 

imóvel e não ser proprietário 

de outro imóvel 

5 anos 

Especial 

urbana 

(arts. 183, CF; 

1240, CC; 9º 

Est. das 

Cidades) 

Direito real sobre 

bem imóvel urbano 

de até 250 m² 

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta 

Morador ou produza no 

imóvel e não ser proprietário 

de outro  

5 anos  

Especial 

urbana 

coletiva 

(art. 10, Est. das 

Cidades) 

Direito real sobre 

núcleo informal 

consolidado cuja 

área dividida pelo 

número de 

possuidores seja 

inferior a 250 m²  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta  

 

Ser uma coletividade formada 

por pessoas não-proprietárias 

de outro imóvel. 

5 anos  

Familiar 

(art. 1240-A, 

CC/2002) 

Propriedade sobre 

bem imóvel urbano 

de até 250 m²  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta 

 

Ter sofrido o abandono do lar 

do ex-cônjuge/ex-

companheiro e não ser 

proprietário de outro imóvel 

2 anos 

Indígena 

(art. 33, 

Estatuto do 

Índio) 

Direito real sobre 

bem imóvel rural de 

até 50 ha  

animus domini; 

mansa; pacífica; 

ininterrupta  

Ser silvícola 10 anos  

Fonte: elaborada pelo autor e por Daniel Gaio.405 

No tópico a seguir, apresenta-se o procedimento judicial, explicando seu desenrolar, 

essencial para a compreensão da morosidade e ineficácia do procedimento. São, ainda, 

apresentados alguns casos, de forma a auxiliar na compreensão prática. 

 
405 MESQUITA FILHO, Osvaldo José Gonçalves de; GAIO, Daniel. Usucapião extrajudicial e os riscos para a 

regularização fundiária de assentamentos de baixa renda. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. 

Porto Alegre, vol. 89, p. 56-72, abr.-maio, 2020, p. 60-61. 
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4.1 A usucapião judicial 

Antes de iniciar a análise do procedimento extrajudicial, é necessário compreender a 

usucapião e seu processamento judicial, antes única opção no ordenamento jurídico brasileiro. 

O instituto sempre pôde ser reconhecido judicialmente, seja em ação própria, seja como 

matéria de defesa406, como uma forma de adquirir a propriedade ou outro direito real pelo 

decurso do tempo. 

O rito da usucapião judicial, na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(CPC/2015), é o do procedimento comum 407 , já que se alterou a normativa anterior ao 

estabelecer que todas as causas se submetem a tal sistemática408. A competência territorial 

para a propositura da ação de usucapião é o foro da situação do imóvel409, sendo de natureza 

territorial-funcional; enquanto a competência do juízo é ratione personae, cabendo o 

processamento e julgamento da causa ao juízo estadual ou federal competente410. 

Os requisitos da petição inicial são os gerais do procedimento comum411, devendo-se, 

contudo, atentar às peculiaridades dessa ação. Tal pedido deve vir acompanhado dos 

documentos indispensáveis à alegação412, tendo cada caso os seus específicos. A despeito de o 

CPC/2015 não exigir expressamente, a prática jurídico-registral demonstra que subsiste a 

exigência de planta do imóvel, pela obrigatoriedade de especialização do bem; de certidão de 

inteiro teor do imóvel, se tiver matrícula; e as certidões judiciais negativas, para demonstrar a 

natureza mansa e pacífica da posse413. 

A legitimidade ativa para a ação de usucapião é do possuidor414, permitindo-se a soma 

da posses415, o que aumenta seu âmbito de abrangência e aplicabilidade prática. Quanto à 

 
406 Art. 14 da Lei nº 10.257/2001; Súmula 237/STF. 
407 Art. 318, caput, do CPC/2015. 
408 Anteriormente, a usucapião era tratada como procedimento especial, prevista entre os artigos 941 e 945 do 

Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973). Existia um rito específico, com fase preliminar, em que se 

realizava audiência de justificação da posse; e outra fase posterior, que seguia o procedimento ordinário. 

Imperioso ressaltar que as modalidades de usucapião especial urbana – individual e coletiva –, previstas no 

Estatuto da Cidade, eram regidas pelo rito processual sumário (Art. 14 da Lei nº 10.257/2001); enquanto, à 

usucapião especial rural, regida pela Lei nº 6.969/1981, aplicava-se o procedimento sumaríssimo (Art. 5o da 

Lei nº 6.969/1981). Em ambos os casos, não subsiste tais regras, abarcadas pelo procedimento comum do 

CPC/2015. 
409 Art. 47, caput, CPC/2015. 
410 ALVIM, José Eduardo Carreira. Ação de usucapião judicial de imóvel no novo CPC. Curitiba: Juruá, 2017, p. 

89. 
411 Art. 319, CPC/2015. 
412 Art. 320, CPC/2015. 
413 MARQUESI, Roberto Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018. p 52. 
414 Art. 1.196, CC/2002. 
415 “A soma da posses se divide em duas modalidades essenciais: a acessão da posse (acessio possessionis) e a 

sucessão da posse (sucessio possessionis). No primeiro caso, é transmitida a título singular, por ato inter vivos, 

como a doação e a compra e venda, e até mesmo por ato causa mortis, como ocorre no caso do legado. Já no 
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legitimidade passiva, os réus são, obrigatoriamente, o titular registral do imóvel usucapiendo 

e os respectivos confinantes, constituindo-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário. A 

jurisprudência416 e o CPC/2015 dispõem que os réus deverão ser citados pessoalmente417, 

cabendo a citação por edital418 daqueles em local ignorado, incerto ou inacessível. 

Costumeiramente o titular registral do imóvel e/ou seus confinantes são pessoas 

incertas, ou não são localizados, ou deve-se citar o espólio, em razão de o titular já ter 

falecido, entre outras situações que são as principais causas de morosidade da ação de 

usucapião. Apesar de existir a possibilidade de citação por edital, devem ser intentadas todas 

as formas de localização do réu antes de sua utilização, o que vai contra a ideia de celeridade. 

Deve-se ressaltar, contudo, que a não observância das regras de citação gera nulidade absoluta 

da ação419, não havendo alternativa que não seja o cumprimento dessas etapas. 

Em relação à intimação dos entes federados, sempre haverá tais atos, que se justificam 

pela impossibilidade de usucapião em terras públicas e pelo ônus estatal de provar que áreas 

sem registro são de sua titularidade, não cabendo, pois, a presunção de domínio público420. 

Sendo assim, o Estado é chamado a se pronunciar sobre eventual titularidade da área e 

respectiva concordância ou não quanto à usucapião, o que também é uma das causas de 

morosidade no processo, que, por muitas vezes, fica paralisado aguardando tal manifestação. 

Trata-se, portanto, de procedimento custoso e moroso, que não se coaduna com a 

necessidade de uma política urbana ágil e eficaz421. Diz-se, com incontrastável acerto, que o 

processo de usucapião nasceu para não terminar, já que não é incomum a ocorrência de 

processos de usucapião em que o autor da ação não chega a conhecer o seu resultado422.  

 
segundo caso, tem-se uma sucessão a título universal, causa mortis, recebendo-se a posse com os mesmos 

caracteres vigentes à época do antecessor, com seus vícios e suas virtudes, tal como ocorre com a herança. A 

primeira solução poderá ser mais interessante, permitindo que o adquirente de uma posse tenha maiores 

chances de obter usucapião, descartando o tempo anterior, eventualmente viciado.” (FARIAS, Christiano 

Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, Salvador: Juspodivm, 

2019, p. 447). 
416 Súmula 263/STF – O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião; e Súmula 391/STF – 

O confinante deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião. 
417 Art. 242 e 246, §3º, CPC/2015. 
418 Art. 259, I, CPC/2015. 
419 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. vol. 02. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1.214. 
420 BRASIL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (2. Turma). Recurso Extraordinário 86.234/MG. Relator: 

Min. Moreira Alves. j. 12 nov. 1976, Dje. 31 dez. 1976. 
421 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (Org.). Direito à 

cidade – trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 203-238, p. 

218. 
422  MELLO, Henrique Ferraz Corrêa de. Usucapião extrajudicial: fundamentos constitucionais para a 

desjudicialização e o direito comparado. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, ano. 82, vol. 82, p. 107-

153, jan.-jun. 2017, p. 115. 
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Em relação ao Ministério Público (MP), a sistemática processual atual dispensou a 

participação do órgão ministerial nos processos de usucapião 423 . Tal dispensa seguiu 

tendência da própria instituição 424 , a qual, contudo, deve ser lida à luz da CF/1988425 : 

subsistindo interesse de relevância social, independentemente da modalidade de usucapião, 

afigura-se imprescindível a atuação do MP426.  

Ponto importante e relacionado ao alcance social da usucapião é a previsão427 de 

gratuidade quanto às custas judiciais e, inclusive, aos emolumentos, que se dá na usucapião 

especial urbana individual e a coletiva, ambas previstas no Estatuto da Cidade. Em uma 

interpretação literal da norma, não cabe a extensão ao âmbito da usucapião extrajudicial, por 

referir-se expressamente ao âmbito judicial. Contudo, vale questionar a possibilidade de 

interpretação teleológica e sistemática da norma, o que se alinha à visão da usucapião como 

instrumento de efetivação do direito à moradia, discussão a ser realizada no capítulo seguinte. 

A despeito de avanços ao longo dos anos, tais como a criação de novas modalidades e 

a redução do tempo para usucapir, a aplicabilidade da usucapião é limitada, já que o número 

de ações judiciais é inexpressivo frente à magnitude de terras urbanas privadas ocupadas 

irregularmente 428 . Os casos de maior êxito buscaram implementar soluções coletivas na 

postulação da usucapião, já que poucos instrumentos jurídicos são potencialmente tão 

transformadores da vida urbana quanto um processo coletivo de titulação do direito à 

moradia429.  

O primeiro caso a ser mencionado é da ocupação Cantagalo, localizada no Rio de 

Janeiro/RJ, nas imediações da zona sul da cidade. Como instrumentos legais para que os 

moradores obtivessem a propriedade, utilizou-se da usucapião, nas áreas particulares, e da 

 
423 No Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), a previsão era expressa quanto à obrigatoriedade de 

participação do Ministério Público (art. 944). O CPC/2015 alterou a sistemática anterior, não trazendo tal 

previsão, e também ao não prever a ação de usucapião entre as atribuições do órgão ministerial (art. 178 do 

CPC/2015). 
424 Recomendação nº 16/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público; Recomendação nº 34/2016 do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 
425 Art. 127, caput, da CF/1988. 
426 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 

2020, p. 161. 
427 Art. 12, §2º, da Lei nº 10.257/2001. 
428  LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da usucapião. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 69. 
429 JUNQUEIRA, Carlos Augusto. Da favela a cidadela: dura ladeira até se obter um RGI. In: CASTRO, Paulo 

Rabello de (Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p. 189-200, p. 198. 
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doação, nos terrenos públicos430. Buscava-se a redução da dicotomia entre os moradores da 

ocupação e os “do asfalto”, como chamavam-se os pertencentes à cidade formal, e partiu-se 

do pressuposto de que tal equiparação só se daria pela outorga da propriedade, não havendo 

que se falar nos demais direitos sobre a terra, como, por exemplo, a CDRU e a CUEM431. 

Infere-se que a regularização em Cantagalo foi fortemente baseada nas ideias de De 

Soto432, mencionadas no capítulo anterior, e, portanto, a titulação da propriedade é colocada 

como a solução para os problemas locais, desvinculando-se das ideias de regularização 

fundiária plena. Os efeitos posteriores de políticas nesse sentido são, geralmente, nefastos, 

não cabendo excepcionar o caso de Cantagalo433, já que o beneficiário entra no ciclo de 

financeirização da moradia, análise a ser realizada adiante.  

Em relação às experiências exitosas de procedimentalização coletiva da usucapião 

judicial, tem-se o caso da Vila Sô Neném, localizada no município de Juiz de Fora/MG. A 

Prefeitura Municipal iniciou um programa de regularização, no ano de 2002, e o instrumento 

adotado foi a usucapião especial coletiva, já que a posse era qualificada e ocorria desde 

1985434. A decisão foi de procedência, com trânsito em julgado no ano de 2007435.  

Tal experiência merece ser destacada pelo pioneirismo que teve no cenário brasileiro 

e, principalmente, por sua preocupação com as ideias de regularização fundiária plena, já que 

houve a conjugação entre as políticas de titulação e ações posteriores de intervenção física e 

social nas linhas de mobilização e organização comunitária, educação sanitária e ambiental, 

 
430 BALERONI, Rafael. As lições de propriedade: De Soto vai ao Cantagalo. In: CASTRO, Paulo Rabello de 

(Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011, 

p. 153-164, p. 154-155. 
431 BALERONI, Rafael. As lições de propriedade: De Soto vai ao Cantagalo. In: CASTRO, Paulo Rabello de 

(Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011, 

p. 153-164, p. 153. 
432 O próprio livro que é organizado pós-regularização, escrito pelos corpo técnico responsável pelo processo, 

tem as ideias de Soto como o marco teórico dos artigos, sendo o autor trazido, inclusive, nos agradecimentos 

da obra. Cf. CASTRO, Paulo Rabello de. Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do 

Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011. 
433  Cf. MAGALHÃES, Alex Ferreira. O “Galo cantou”, mas não foi para os moradores das favelas: 

problematizando a política estadual de titulação das favelas. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Rio 

de Janeiro, n. 01., p. 86-114, fev. 2013. 
434 CORRÊA, Eloiza Helena Lopes. Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG). In: CARVALHO, Celso Santos; 

GOUVEA, Denise de Campos (Org.). Regularização Fundiária Urbana no Brasil. Brasília: Ministério das 

Cidades, 2009, p. 104-105. p. 104. 
435 Assim, no dia 09 abr. 2007 foi proferida sentença julgando procedente o pedido de Usucapião coletivo de 

imóvel urbano para declarar o domínio do Município de Juiz de Fora/MG e da Associação dos Moradores da 

Vila Sô Neném. Dessa forma, transcorrido o prazo legal para recurso, sem manifestação, houve a expedição do 

mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis competente em 20 de junho de 2007, com retificação 

expedida em 27 de setembro de 2007. O mandado de registro foi apresentado ao Cartório do 2º Ofício de 

Registro de Imóveis apenas em junho de 2008, um ano depois de sua expedição. (GRANJA, Laura Santos. 

Regularização fundiária urbana em assentamentos de baixa renda: avaliando experiências a partir do caso de 

Juiz de Fora (MG). Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional). Programa de Pós-graduação 

em Planejamento urbano e regional. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019, p. 124). 
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geração de emprego e renda. Houve, ainda, a construção de equipamentos públicos e unidades 

habitacionais, além da implementação de três áreas de preservação permanente436, garantindo, 

de fato, a efetivação do direito à moradia adequada. 

Os casos de usucapião judicial são inúmeros, não havendo como mensurar a 

quantidade e nem mesmo mencionar todos os relevantes, até pela extensão territorial do país. 

Contudo, alguns específicos devem ser destacados, mesmo que de forma sucinta.  

A regularização em Guarituba, área localizada na cidade de Piraquara/PR, se destaca 

pelo número de ações de usucapião ajuizadas, no total de 577; além das que estão pendentes 

de ajuizamento, que são 709. Tal número abarca quase a totalidade da ocupação, que tem 

1.632 lotes regularizáveis437 e em vistas de ajuizamento.  

O estado de Pernambuco foi vanguardista na utilização da usucapião com o caso de 

Jaboatão dos Guararapes, apresentado no tópico da usucapião plúrima, mas também com as 

ações desenvolvidas no Recife. Em trabalho realizado pelo Centro Dom Helder Câmara de 

Estudos e Ação Social, organização não governamental, realizou-se a regularização na ZEIS 

Mangueira, área ribeirinha, predominantemente residencial, com deficiência de infraestrutura. 

Com a ajuda comunitária, enfrentou-se a burocracia, os custos cartorários, a falta de tempo 

para sensibilização da comunidade, entre outros obstáculos, para o ajuizamento de 52 ações 

de usucapião constitucional urbana, sendo 48 ações plúrimas, beneficiando 463 famílias438. 

Há, ainda, uma pesquisa que foi realizada na cidade de São Paulo, nas ocupações do 

Parque Amazonas, um loteamento clandestino, e da Vila Primeiro de Outubro, uma ocupação 

de terras pura e simples439. Em nenhum dos dois locais de pesquisa houve procura de uma 

porcentagem significativa entre os entrevistados para o ajuizamento de ação de usucapião. Os 

beneficiários da norma, em ambas as ocupações, apesar de não viverem abaixo da linha da 

 
436 CORRÊA, Eloiza Helena Lopes. Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG). In: CARVALHO, Celso Santos; 

GOUVEA, Denise de Campos. Regularização Fundiária Urbana no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, 

2009, p. 104-105, p. 105. 
437 SIZANOSKI, Raquel. Prefeitura municipal de Piraquara (PR). In: CARVALHO, Celso Santos; GOUVEA, 

Denise de Campos (Org.). Regularização fundiária urbana no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, 2009, 

p. 115-118, p. 117. 
438 ALVES, Mércia; ACCIOLY, Juliana; MENDONÇA, Adriana. Centro Dom Helder Câmara de Estudos e 

Ação Social (PE). In: CARVALHO, Celso Santos; GOUVEA, Denise de Campos (Org.). Regularização 

Fundiária Urbana no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, 2009, p. 157-159, p. 158. 
439 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (Org.). Direito à 

cidade – trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 203-238, p. 

219. 
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pobreza, não têm, em sua maioria, condições socioeconômicas para arcar com as custas 

mínimas de uma ação de usucapião440.  

Além disso, nos casos ajuizados há inúmeros problemas de ordem processual, 

especialmente quanto à localização dos antigos proprietários. Para superar tais obstáculos, um 

projeto de regularização em Amparo/SP criou os chamados “kits judiciais”, que reuniam 

todos os documentos previstos para o ajuizamento da ação individual de usucapião, e seriam 

entregues aos moradores por meio do órgão de assistência jurídica municipal, a ser utilizado 

de forma independente441.  

A pior previsão, sob a ótica processual, é de que a citação por edital só se dá após 

intentadas todas as demais formas de localização, o que tem feito com que muitos dos 

processos estejam se estendendo por mais de dois anos nessa etapa442 . Nesse tocante, a 

usucapião extrajudicial se mostra um avanço, já que reside na consensualidade tácita a 

celeridade do procedimento. 

Conclui-se, então, que o desfecho da usucapião, se for adotada a forma judicial, ainda 

seguirá longe da celeridade 443 . Nesse sentido, adentra-se na apresentação da usucapião 

extrajudicial, analisando-se o procedimento como um todo, de modo a nortear o leitor para a 

análise crítico-propositiva feita no desenrolar final da pesquisa. 

4.2 A usucapião extrajudicial  

 Passada a apresentação do procedimento judicial e alguns dos seus casos, pode 

transparecer a obviedade da utilização da usucapião extrajudicial, visto que a via jurisdicional 

é morosa e ineficaz, não sendo capaz, por muitas vezes, de satisfazer os interesses do 

usucapiente. Contudo, a realidade não é essa, sendo trazidos os motivos a seguir. 

A usucapião extrajudicial ainda é bastante incipiente no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo sido introduzida pelo CPC/2015, motivo que por si só explica a costumeira 

utilização da via judicial, já que persiste o desconhecimento do instituto pela maioria dos 

 
440 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (Org.). Direito à 

cidade – trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 203-238, p. 

227-228. 
441 D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. Regularização fundiária no Brasil: 

velhas e novas questões. Revista de Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 34, p. 201-229, jan.-

jul. 2010, p. 221-223. 
442 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson (Org.). Direito à 

cidade – trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 203-238, p. 

222. 
443 MARQUESI, Roberto Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 56. 
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cidadãos. Justifica-se, ainda, pela “cultura do litígio”, ideário comum na sociedade brasileira, 

que deposita demasiada confiança na jurisdição comum444. 

Entre esses motivos, vale ressaltar os custos inerentes ao procedimento extrajudicial, 

que são compostos por: emolumentos, valores pagos nas serventias extrajudiciais; honorários 

advocatícios, já que é obrigatória a assistência por advogado; e demais questões técnicas, 

como a elaboração de mapa da área e memorial descritivo. Tais dispêndios acabam por afastar 

potenciais usuários, em especial aqueles de baixa renda, que representam a maioria da 

população em situação de moradia informal.  

Nesse sentido, a pesquisa apresentará o procedimento, de forma propedêutica e sem 

aprofundar nas minúcias e controvérsias445. Essa análise é fundamental para a demonstração 

posterior dos seus custos percentuais e absolutos, subsídio fundamental para discutir a 

inclusividade da usucapião extrajudicial, ou seja, se é acessível para a população em situação 

de informalidade, discutindo o seu alcance como instrumento de efetivação da moradia.  

A usucapião extrajudicial foi, então, positivada pelo CPC/2015, por meio do seu artigo 

1.071, que acrescentou o artigo 216-A na Lei nº 6.015/1973. A despeito de sua atualidade, a 

desjudicialização do procedimento vem sendo há muito tempo defendida pela doutrina446, 

com fundamento na dita ineficiência do processo judicial e nos exemplos do Direito 

comparado447, em especial do Direito Português448.  

 
444 Poder-se-á indagar do porquê de o interessado abrir mão de um procedimento que privilegia a celeridade por 

um processo sabidamente demorado. Responde-se pela natural confiança que a parte deposita no Juiz, que, no 

imaginário da população, é uma figura “paternal”, austera e não sujeita a erro. Cf. MARQUESI, Roberto 

Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 67. 
445 Tal como mencionado na introdução, as obras existentes sobre a usucapião extrajudicial têm o objetivo 

principal de explicar o procedimento, demonstrando como se desenvolve nas serventias extrajudiciais, 

trazendo soluções ao seus pontos polêmicos e dúvidas quanto à instrumentalização. Esse viés, a despeito de 

não ser o objetivo desta pesquisa, é essencial para compreender a usucapião extrajudicial como um todo, 

fornecendo subsídios para posterior análise crítico-propositiva. Nesse sentido, sugere-se as obras: COUTO, 

Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020; BOCZAR, 

Ana Clara Amaral Arantes; CHAGAS, Daniela Bolivar Moreira; ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. 

Usucapião extrajudicial: questões notariais, registrais e tributárias. 2. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2019; 

MARQUESI, Roberto Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018. 
446 A adoção do procedimento extrajudicial traria grandes benefícios ao Direito Pátrio: agilidade, simplicidade, 

celeridade e segurança jurídica. Mesmo havendo impasse, o procedimento já seria enviado ao Judiciário com 

provas robustas e em etapa avançada. Ao Juiz do caso, seria facultado, antes de proferir decisão a oitiva das 

partes e a produção de mais provas, se assim entendesse necessário. (PAIVA, João Pedro Lamana. Novas 

perspectivas de atos notariais: usucapião extrajudicial e sua viabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Revista de Direito Notarial – RDN. São Paulo, n. 01, p. 111-138, 2009, p. 126). 
447  Sobre a usucapião extrajudicial no Direito comparado, sugere-se: MELLO, Henrique Ferraz Côrrea. A 

desjudicialização da usucapião imobiliária. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. São Paulo, 2016, p. 180-223. 
448 No Direito Português, a via extrajudicial é marcada pela consensualidade, assim como se adotou no Brasil. A 

primeira etapa é a justificação da posse, na qual se prova a posse perante o notário, semelhante à ata notarial 

no caso brasileiro. Em seguida, dirige-se ao conservador – registrador de imóveis, sob o prisma brasileiro – 

com os documentos comprobatórios. Abre-se uma matrícula provisória até o final do processo, o que não foi 

adotado no Brasil. Por outro lado, o procedimento judicial é utilizado apenas em último caso. Sobre o tema, 
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Apesar de a mudança ter ocorrido com o CPC/2015, o regramento específico sobre o 

tema somente veio a ser editado no final do ano de 2017, por meio do Provimento nº 65 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tal normativa objetivou sanar as dúvidas existentes à 

época sobre como se daria o procedimento dentro das serventias extrajudiciais, visto que o 

artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973 é lacunoso, sendo até ilógico pensar no regramento de 

tema tão importante em apenas um artigo dentro da Lei de Registros Públicos, o que reforça a 

importância do Provimento. 

O procedimento extrajudicial é, portanto, uma nova forma de instrumentalização da 

usucapião, não sendo uma nova modalidade449, como incorretamente pode-se pressupor. É 

uma faculdade dada ao cidadão, que pode optar por tal ou pela via judicial, como sedimentado 

pelo STJ.450 Sendo assim, não é antecedente obrigatório do processo judicial451, o qual, por 

outro lado, se já proposto, pode ser suspenso por 30 dias, a requerimento do usucapiente em 

qualquer momento452. Em caso de improcedência, não afasta o cabimento da via jurisdicional, 

como decorrência lógica do preceito constitucional de inafastabilidade da jurisdição453.  

Em relação ao âmbito de aplicação da usucapião extrajudicial, esta dissertação se 

alinha à corrente que defende a possibilidade de instrumentalização de todas as modalidades 

de usucapião. Isso porque a normativa – seja a Lei nº 6.015/1973 ou o Provimento nº 65/CNJ 

– não menciona qualquer restrição à sua aplicação, dispondo somente sobre normas 

procedimentais. As regras de Direito material não se alteraram; apenas serão analisadas em 

 
sugere-se: JARDIM, Mónica Vanderleia Alves Sousa. Algumas notas sobre a experiência portuguesa na 

usucapião extrajudicial. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, vol. 82, p. 389-415, jan.-jun. 2017. 
449 Vale ressaltar o seguinte posicionamento diverso de Lelis: “[...] Embora, em tese, não se trate de uma 

mudança nos contornos do direito, mas apenas de seus ritos, o que justificaria tal tipologia, em termos 

simbólicos, em termos práticos e mesmo em termos de uma abordagem global da dimensão institucional-

normativa do espaço, trata-se de uma nova modalidade de usucapião, que abre um verdadeiro universo 

paralelo de relações com o direito de propriedade, que passa ao largo do ordenamento territorial urbano e da 

noção de função social da propriedade [...]” (LELIS, Natália. Arquiteturas políticas da terra: sobre 

(re)produção e rupturas na ordem do espaço urbano. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Federal de 

Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018, p. 249-250). 
450 “Mesmo preenchidos os requisitos para a via extrajudicial, é uma faculdade do cidadão o ajuizamento da 

ação. Há que se reconhecer o interesse processual no ajuizamento de ação de usucapião independentemente de 

prévio pedido da via extrajudicial [...]” (BRASIL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BRASIL (3. 

Turma). Recurso Especial nº 1.824.133/RJ. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 11 fev. 2020, Dje. 14 

fev. 2020). 
451 Há corrente contrária – minoritária, vale ressaltar – no sentido de que a usucapião extrajudicial deveria ser um 

antecedente obrigatório ao ajuizamento, seguindo o ideário de desjudicialização. Por todos, Cf. ANDRADE, 

Anna Carolina Pessoa de Aquino. Usucapião extrajudicial: o Registro de Imóveis como via inicial obrigatória 

para a regularização da posse. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, vol. 88, ano 43, p. 33-54, jan.-jun. 

2020. 
452 Art. 2o, §2º, do Provimento nº 65/CNJ. 
453 Art. 5o, XXXV, da CF/1988. 
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âmbito diverso do judicial, cabendo aos notários e registradores aferirem o preenchimento dos 

requisitos para a usucapião, seja qual for a modalidade454. 

Todavia, parcela da doutrina 455  defende que não seria possível instrumentalizar 

algumas modalidades de usucapião em âmbito extrajudicial, pela difícil constatação dos 

requisitos especiais, eventual participação do Ministério Público456 etc. De outro lado, na 

visão majoritária, eventual existência dessas situações não gera a impossibilidade de 

instauração do procedimento extrajudicial, mas sim a sua improcedência457. Não há como 

generalizar que determinadas modalidades não são cabíveis, visto que, se preenchidos e 

comprovados os requisitos, não faz sentido existir óbice à via extrajudicial.  

O êxito de qualquer dessas modalidades de usucapião depende da existência de 

provas, e na via extrajudicial o conjunto probatório é instrumentalizado pela ata notarial. Tal 

documento é elaborado pelo Tabelião de Notas da localidade do imóvel 458 , retratando 

fielmente os fatos, coisas, pessoas ou situações por ele observados, com seus sentidos459. Esse 

é, inclusive, um motivos para o processamento de diversas modalidades de usucapião em 

âmbito extrajudicial, já que a atividade do notário, que atesta fatos e documentos relevantes 

ao exercício da posse460, permite que os requisitos específicos de cada espécie de usucapião 

também sejam atestados.  

 
454 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, 

Salvador: Juspodivm, 2019, p. 482. 
455 Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: reais. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 244; MILAGRES, 

Marcelo de Oliveira. Manual de direito das coisas. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 162; 

Provimento Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro 23/2016; Provimento Corregedoria-Geral de 

Justiça do Ceará 3/2016.  
456 A participação do Ministério Público será melhor analisada adiante, quando tratar-se da usucapião coletiva, 

em razão da disposição presente no Estatuto da Cidade (art. 12, §1º, Lei nº 10.257/2001) que menciona a 

obrigatoriedade de intervenção do órgão ministerial. 
457 Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 

2020, p. 63-95; BOCZAR, Ana Clara Amaral Arantes; CHAGAS, Daniela Bolivar Moreira; ASSUMPÇÃO, 

Letícia Franco Maculan. Usucapião extrajudicial: questões notariais, registrais e tributárias. 2. ed. São Paulo: 

JH Mizuno, 2019, p. 70. 
458 Na elaboração da ata notarial para fins de reconhecimento de usucapião extrajudicial, o Tabelião deverá ser o 

da localidade do imóvel. Em regra, a escolha do tabelião é livre, qualquer que seja o domicílio das partes ou o 

lugar da situação dos bens objeto do ato ou negócio (Art. 8o, Lei nº 8.935/1994). Contudo, no caso da 

usucapião extrajudicial, tal disposição não é respeitada, aplicando-se, então, o princípio da territorialidade à 

escolha do tabelião. 
459 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 193. 
460  [...] na usucapião extrajudicial, a atividade do notário é essencialmente preparatória do processo 

administrativo. Sua função não é a de escriturar um negócio jurídico, mas a de atestar um fato ou fatos 

juridicamente relevantes na órbita do interesse da justiça, em seu mais amplo sentido; isto é, de contribuir 

para o acesso a uma ordem jurídica justa. (MELLO, Henrique Ferraz Corrêa. A desjudicialização da 

usucapião imobiliária. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 

Paulo, 2016, p. 276, grifos nossos). 
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Quando a normativa menciona que a ata notarial deve atestar as características e o 

tempo de posse461, infere-se que o documento deve conter todo o enredo probatório e o exame 

de documentos que comprovem a posse, permitindo concluir a respeito da presença dos 

elementos objetivos e subjetivos de usucapião462. Deve-se narrar a posse ad usucapionem, 

perquirindo os seus elementos; investigar a existência das causas suspensivas e/ou 

interruptivas da prescrição463; atestar a existência de documentos comprobatórios da posse464; 

atestar o depoimento dos envolvidos465 etc. Há, também, a possibilidade de o tabelião realizar 

diligência até o local do imóvel466, o que dá mais fidedignidade ao ato, mas representa um 

acréscimo nos custos, já que o valor, a ser definido por estado, é cobrado isoladamente. 

Esse é o único passo do procedimento que se desenvolve no Tabelionato de Notas, 

cujo deslinde se dá no Registro de Imóveis. Ao registrador cabe função equiparada à de juiz, 

como autoridade pública e imparcial que irá presidir o processo467, que é estruturado em dez 

etapas, nos moldes do organograma elaborado pelo Colégio de Registro de Imóveis de Minas 

Gerais (CORI-MG)468: 1. ingresso do título; 2. autuação; 3. análise formal dos documentos; 4. 

buscas no Registro de Imóveis; 5. admissibilidade do pedido; 6. notificação por falta de 

assinatura do titular registral e confinantes; 7. intimação dos entes públicos; 8. publicação de 

edital; 9. nota fundamentada; 10. registro.  

Pelos motivos já explanados, não irá se aprofundar nos detalhes de cada uma dessas 

etapas, cabendo a apresentação do procedimento como um todo. Inicialmente, é importante 

ressaltar que a presença de advogado é requisito obrigatório469, filiando-se à corrente que 

 
461 Art. 216-A, I, da Lei nº 6.015/1973; Art. 4o, I, b), do Provimento nº 65/CNJ. 
462 NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual de usucapião extrajudicial. Ananindeua: Itacaiúnas, 2018, p. 67 

apud COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 

2020, p. 197.  
463 Tais situações – previstas nos arts. 197 a 204 do CC/2002 – impedem que a posse seja ad usucapionem, já 

que não permitem que o decurso do tempo seja forma de aquisição de direitos, segundo dispõe o art. 1.244 do 

CC/2002. 
464 Contas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), água, luz, telefone, cartões de crédito, cartas, avisos 

de corte de árvores, de interrupção de luz, fotografias de pessoas na casa, entre outros. (BOCZAR, Ana Clara 

Amaral Arantes; CHAGAS, Daniela Bolivar Moreira; ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. Usucapião 

extrajudicial: questões notariais, registrais e tributárias. 2. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2019, p. 77) 
465 Para evitar fraudes e tornar o conteúdo da ata o mais verídico possível, o tabelião deverá alertar o requerente e 

as testemunhas de que a prestação de declaração falsa configurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei. 

(Art. 5o do Provimento nº 65/CNJ). 
466 Art. 5o, §1º, do Provimento nº 65/CNJ. 
467  MELLO, Henrique Ferraz Corrêa. A desjudicialização da usucapião imobiliária. Tese (Doutorado em 

Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 277. 
468 Sugere-se a visualização gráfica do organograma para fins de compreensão do procedimento como um todo: 

COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 124. 
469 Art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973; Art. 4o do Provimento nº 65/CNJ. 
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defende a sua presença desde a elaboração da ata notarial470. Isso se justifica pela natureza 

técnico-jurídica do procedimento e pela possibilidade, em caso de improcedência, de resultar 

em procedimento de dúvida e/ou processo judicial.  

É nesse ponto que reside um dos principais custos do procedimento, já que os 

honorários advocatícios são de natureza subjetiva, pactuado entre as partes, não havendo um 

valor fixo para tal. Quanto à atuação da Defensoria Pública e/ou órgãos de assistência 

judiciária na via extrajudicial, é possível471, assunto que envolve o alcance social do instituto.  

No Registro de Imóveis, o procedimento se inicia com o requerimento, que é 

semelhante a uma petição inicial472. A seguir, são enumerados os documentos que devem 

acompanhar o pedido: 

 

i. ata notarial, já analisada acima, que é documento obrigatório473 do procedimento e não 

tem o condão de transferir, por si só, a propriedade474; 

ii. planta475 e memorial descritivo476, elaborados por profissional competente, com a sua 

Anotação de Responsabilidade Técnica477. Tal item representa um gasto substancial, 

que também será colocado como variável, em razão da sua natureza técnico-subjetivo, 

alterando-se em razão de características peculiares do imóvel, qualificação do 

profissional, entre outras; 

iii. certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, em nome do requerente; do demais 

possuidores, cônjuge ou companheiro, se houver; e proprietário registral do imóvel, se 

 
470 Posição diversa defende que o advogado somente é obrigatório a partir do requerimento no Registro de 

Imóveis, por interpretação literal dos dispositivos legais, que só faz menção à figura do advogado nesse ponto. 

Por todos, Cf. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 

2018, p. 871. 
471 Art. 4o do Provimento nº 65/CNJ – O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público [...] 
472  O requerimento inicial do procedimento é semelhante a uma petição inicial, devendo conter todos os 

requisitos do CPC para tal, além das demais disposições específicas. (Art. 3o do Provimento nº 65/CNJ). 
473 No sentido de confirmar a obrigatoriedade da ata, Cf. SÃO PAULO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Conselho 

da Magistratura). Apelação Cível 1002887-04.2018.8.26.0100. Conselho Superior de Magistratura. Relator: 

Des. Pinheiro Franco. j. 17 abr. 2019. Dje. 22 abr. 2019; SÃO PAULO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1. Vara 

de Registros Públicos). Procedimento de dúvida 1004203-52.2018.8.26.0100. Juíza Tânia Mara Ahualli. j. 12 

mar. 2018, Dje. 19 mar. 2018. 
474 Art. 5o, §3º, do Provimento nº 65/CNJ. 
475 A planta é a reprodução, em papel e em escala reduzida, das formas geográficas do terreno ou da construção. 

No fundo, é o desenho dos contornos do imóvel, contando seus limites e dimensões. (MARQUESI, Roberto 

Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 80). 
476 O memorial descritivo é um relatório que se faz acerca do estado geral do imóvel. Não contém figuras ou 

desenhos, mas um texto que relata as condições do bem, detalhando-as [....] dirá sobre as formas e dimensões 

do bem, suas coordenadas geográficas, vértices, limites e acidentes geográficas, vértices, limites e dimensões. 

(MARQUESI, Roberto Wagner. Usucapião extrajudicial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 80). 
477 Se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído 

será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo, bastando que o requerimento faça menção à 

descrição constante da respectiva matrícula. (Art. 4o, §5º, da Lei nº 6.015/1973). 
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houver478. Devem ser expedidas na comarca de situação do imóvel, tendo o fim de 

indicar a ausência de impedimentos ou ônus sobre a posse, demonstrando que não 

houve oposição, sendo, pois, mansa e pacífica; 

iv. justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, continuidade, a 

cadeia possessória e o tempo de posse. Há um rol exemplificativo de quais seriam 

esses documentos479, valendo ressaltar que a sua existência dispensa a notificação e 

consentimento do titular registral, desde que acompanhado de prova da quitação da 

obrigação480; 

v. procuração, pública ou particular, com poderes especiais, outorgada ao advogado; ou 

declaração do requerente que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória 

da usucapião481; 

vi. certidão dos órgãos públicos que demonstrem a natureza urbana ou rural do imóvel, 

expedida até trinta dias antes do requerimento482. 

 

Além desses documentos, vale mencionar a necessidade de apresentação de outros 

itens a depender da modalidade de usucapião pleiteada. Nas espécies que determinam que o 

usucapiente não seja proprietário de outro imóvel, é comum a exigência de declaração pessoal 

nesse sentido ou a apresentação de certidão negativa483 do Registro Imobiliário do local do 

domicílio. Na modalidade coletiva, por exemplo, deve-se comprovar o adensamento da área e 

a divisão da área total pelo número de possuidores, requisitos de difícil, mas não impossível, 

constatação, razão pela qual não se deve generalizar pelo não processamento. 

Passadas as fases de ingresso do título, autuação, análise formal dos documentos e 

buscas no Registro de Imóveis, inicia-se a notificação das partes envolvidas: titulares de 

direitos registrados e confinantes, se houver; e os entes federados (Município, Estado ou 

Distrito Federal e União). Caso os envolvidos tenham manifestado anuência na própria planta 

do imóvel, dispensa-se a sua notificação 484 , o que denota incentivo à consensualidade 

expressa.  

 
478 Art. 216-A, III, da Lei nº 6.015/1973; Art. 4o, IV, do Provimento nº 65/CNJ. 
479 Art. 13, §1º, do Provimento nº 65/CNJ. 
480 Art. 13, caput, do Provimento nº 65/CNJ. 
481 Art. 4o, VI, do Provimento nº 65/CNJ. 
482 Art. 4o, VIII, do Provimento nº 65/CNJ. 
483 A certidão referida é a oriunda do indicador pessoal (Livro nº 5) do Registro de Imóveis, em que figura todas 

as pessoas que, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem no repositório da serventia registral 

(art. 180 da Lei nº 6.015/1973). 
484 Art. 10 do Provimento nº 65/CNJ. 
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Há, ainda, dispensa de notificação dos confinantes na dita “usucapião de matrícula”485, 

que se dá quando o requerente postula a aquisição da propriedade de área semelhante à área 

contida na matrícula do imóvel486. Existe perfeita compatibilização entre a realidade fática e a 

registral, cabendo apenas adequar a titularidade do imóvel, sem qualquer alteração das 

medidas perimetrais etc., o que justifica tal dispensa. Essa situação é distante do objeto da 

pesquisa, já que no âmbito da moradia informal de população de baixa renda são raras as 

situações em que o imóvel a ser usucapido coincide exatamente com o matriculado487. 

No caso da notificação dos entes federados – Município, Estado ou Distrito Federal, 

União –, sempre haverá tais atos488, que se justificam pelos mesmos motivos da via judicial: a 

impossibilidade de usucapião de áreas públicas e o ônus estatal de eventualmente provar sua 

titularidade. Nesse sentido, em caso de objeção do Poder Público, impede-se o 

prosseguimento da usucapião extrajudicial, que deverá ser encerrada e remetida ao 

Judiciário 489 . Já em caso de inércia estatal, o procedimento seguirá regularmente 490 , 

característica essencial para a celeridade da via extrajudicial.  

É no tocante às notificações que reside a principal razão da celeridade na usucapião 

extrajudicial, pois eventual inércia dos notificados é interpretada como anuência, formando-se 

o consentimento, só que de forma tácita. Isso se aplica tanto ao Poder Público, como acima 

citado, quanto aos eventuais titulares de direitos registrados e confrontantes491.  

Inicialmente, isso não ocorria dessa maneira492, sendo tal disposição introduzida pela 

Lei nº 13.465/2017, alterando-se o caráter do procedimento, que, diante de sua celeridade e 

 
485 Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 

2020, p. 265-270. 
486 Art. 10, §10, do Provimento nº 65/CNJ. 
487  Vale mencionar também o caso da unidade usucapienda que se localiza em condomínio regularmente 

instituído e com construção averbada, na qual bastará a anuência do síndico, conforme art. 6º do Provimento nº 

65/CNJ. Por outro, caso o condomínio edilício seja constituído apenas de fato, ou seja, sem o respectivo 

registro do ato de incorporação e/ou sem a averbação da construção, será exigida a anuência de todos os 

titulares de direitos reais na matrícula, seguindo a disposição do art. 7º do Provimento nº 65/CNJ. A segunda 

situação é muito mais comum no âmbito da moradia informal, em especial de baixa renda, e como em tal 

segue-se a regra geral de notificação e anuência – todos os titulares de direitos registrais – optou-se por trazer 

tal questão em rodapé, não cabendo destaque. 
488 Art. 15, do Provimento nº 65/CNJ. 
489 Art. 15, §3º, do Provimento nº 65/CNJ. 
490 Art. 15, §1º, do Provimento nº 65/CNJ. 
491 Art. 10, caput, do Provimento nº 65/CNJ. 
492  A redação original do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 colocava a interpretação do silêncio como 

discordância, o que na visão da doutrina não se alinhava à lógica da usucapião, que é de perda da propriedade 

em detrimento de outrem; uma situação que se caracteriza pela desídia de um proprietário e um posseiro que 

dá função social ao bem. Entender-se da forma inicial colocaria a usucapião extrajudicial como um negócio 

jurídico, já que o consentimento expresso seria a única solução, favorecendo o proprietário desidioso e 

possibilitando, inclusive, que houvesse a omissão intencional à notificação para que o procedimento fosse 

interrompido. Por todos, Cf. MELLO, Henrique Ferraz Côrrea de Mello. Usucapião extrajudicial. 2.. ed. São 

Paulo: YK Editora, 2018. 
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eficiência, passou a ser visto como instrumento de satisfação plena e eficaz do direito 

material, e não mais como obstáculo 493 . Vale ressaltar que tal previsão não representa 

qualquer transgressão à ampla defesa, já que os interessado são instados, por mais de uma 

vez, a se manifestar; e/ou ao direito de propriedade, porque a omissão do proprietário é 

elemento fundamental da usucapião, não devendo, portanto, ser protegida na via 

extrajudicial494.  

Há, também, a previsão da notificação por edital dentro do procedimento, o que 

representa custos ao requerente. De forma obrigatória, deve-se publicar edital para ciência de 

terceiros eventualmente interessados 495 , o que se justifica pelo caráter erga omnes da 

usucapião496, afetando a coletividade como um todo. Subsidiariamente, existe a possibilidade 

de citação por edital caso as notificações anteriores não tenham êxito, estando o destinatário 

em lugar incerto, não sabido ou inacessível497. Tais publicações apresentam custos variáveis, 

a depender do jornal de grande circulação local que se utiliza. Vale lembrar a previsão de 

edital eletrônico, desde que regulamentado pelo Tribunal de Justiça local498, que já é o caso de 

Minas Gerais, por exemplo. 

Toda essa simplificação, com vistas à celeridade, foi acompanhada de uma 

preocupação com a utilização da usucapião extrajudicial para fraudes/burlas à legislação 

vigente. Quando se utiliza do procedimento mais simplificado com base nos documentos 

listados no rol dos justos títulos – compromissos ou recibo de compra e venda499, cessão de 

direitos, pré-contrato, proposta de compra, entre outros –, deve-se justificar a opção pela 

usucapião extrajudicial em detrimento da via ordinária500, evitando-se, assim, burlas à ordem 

jurídica, em especial no âmbito notarial/registral e tributário. 

 
493  MELLO, Henrique Ferraz Corrêa. A desjudicialização da usucapião imobiliária. Tese (Doutorado em 

Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 370-371. 
494  CORRÊA, Cláudia Franco; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. A usucapião extrajudicial: entre 

expectativas teóricas e possibilidades empíricas. Revista Interdisciplinar de Direito. Faculdade de Direito de 

Valença. vol. 13, n. 01, p. 27-45, ago. 2016. 
495 Art. 216-A, §4º, da Lei nº 6.015/1973; Art. 16, caput, do Provimento nº 65/CNJ. 
496  MELLO, Henrique Ferraz Corrêa. A desjudicialização da usucapião imobiliária. Tese (Doutorado em 

Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 379. 
497 Art. 216-A, §13, da Lei nº 6.015/1973; Art. 11 do Provimento nº 65/CNJ. 
498 Art. 216-A, §14, da Lei nº 6.015/1973Art. 11, parágrafo único, e art. 16, §4º, do Provimento nº 65/CNJ. 
499 Se a parte está impossibilitada de lavrar a escritura pública definitiva de compra e venda, o fato de ter a 

possibilidade de ajuizar adjudicação compulsória não impede a utilização da usucapião extrajudicial, podendo 

a parte optar por um dos dois meios. Cf. SÃO PAULO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1. Vara de Registros 

Públicos). Procedimento de dúvida 1070011-04.2018.8.26.0100. Juíza Tânia Mara Ahualli. j. 11 set. 2018. 

Dje. 11 set. 2018.  
500 Art. 13, §2º, do Provimento nº 65/CNJ, Lei nº 6.015/1973. 
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São inúmeras situações de óbice à escrituração regular501, entre as quais, no escopo da 

pesquisa, ressalta-se a moradia informal em loteamentos irregulares, já que o posseiro vive 

em situação de informalidade devido ao não cumprimento dos requisitos legais pelo loteador, 

e não por culpa sua, possuindo o documento de celebração do negócio jurídico, que é o seu 

justo título. Tal previsão sobrepesa o papel de qualificação do registrador imobiliário, 

responsável por evitar que a facilidade e a rapidez da usucapião extrajudicial abram uma 

enorme porta para o seu uso enviesado para fraudes502.  

Outro ponto é a relação entre a manutenção dos ônus e gravames e a necessidade de 

notificação dos seus titulares. A existência desses direitos não impede a aquisição por 

usucapião extrajudicial, desde que os titulares consintam503, o que resulta na transposição dos 

registros anteriores ou cancelamento, a depender da situação. No caso de gravames judiciais e 

restrições administrativas, a situação é semelhante, havendo a sua manutenção ou extinção em 

caso de anuência expressa dos entes públicos ou credores504. 

Isso evita que a usucapião extrajudicial seja utilizada com o intuito fraudulento de 

cancelar os ônus e gravames anteriormente constituídos. Alinha-se ao posicionamento de 

Couto 505  de que o cancelamento ou não desses direitos existentes na matrícula deve se 

orientar pelo caráter da posse exercida pelo requerente. Se houve respeito ao direito real 

titularizado por terceiro, não haverá sua extinção. Por outro lado, a posse poderá ter força para 

extinguir direito real inscrito, desde que tenha sido exercida em contraposição a tal, cabendo a 

análise da situação concreta.  

Toda essa discussão é importante porque envolve o universo de aplicação da 

usucapião extrajudicial, que, na linha do que defende a pesquisa, deve ser ampliado, 

principalmente em relação à população de baixa renda. Se os imóveis com ônus e gravames – 

convencionais ou judiciais – não fossem abarcados pela via extrajudicial, o âmbito de 

aplicação do instituto poderia se reduzir, já que existiria certa prevalência do direito inscrito 

nesses imóveis. Situação semelhante aconteceria se as inscrições fossem obrigatoriamente 

canceladas com o procedimento, o que inviabilizaria o consentimento dos seus titulares, que 

“perderiam” o seu direito para o usucapiente, levando, então, o caso à via judicial. 

 
501 Para aprofundamento nas situações cotidianas do uso desse dispositivo, sugere-se: BOCZAR, Ana Clara 

Amaral Arantes; CHAGAS, Daniela Bolivar Moreira; ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. Usucapião 

extrajudicial: questões notariais, registrais e tributárias. 2. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2019, p. 102-123. 
502 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 162. 
503 Art. 14 do Provimento nº 65/CNJ. 
504 Art. 21 do Provimento nº 65/CNJ. 
505 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 384. 
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Ao fim de toda a qualificação pelo registrador506, pode-se optar pela procedência do 

pedido e subsequente registro título; ou pela improcedência, que terá seus motivos explanados 

por meio de nota fundamentada507 . O registrador pode considerar que os requisitos não 

tenham sido preenchidos, ou persistir dúvidas, o que justifica a rejeição. Doutro lado, em caso 

de discordância da negativa pelo requerente, cabe a suscitação de dúvida, procedimento 

administrativo de irresignação com a nota fundamentada508; e a inafastável via judicial. 

Vale retomar a menção feita na introdução à realização de mediação e conciliação na 

usucapião extrajudicial, já que é uma etapa que pode fazer parte do processamento. Em caso 

de impugnação ao pedido – pelos titulares de direitos reais, confinantes ou entes públicos –, o 

registrador tentará promover a mediação ou a conciliação entre as partes509. Tais técnicas de 

resolução de conflitos foram recentemente regulamentadas no âmbito das serventias 

extrajudiciais510, sendo importante vetor na busca pela consensualidade. 

Em toda a análise da usucapião extrajudicial, conclui-se pela falta de disposições 

voltadas especificamente à população de baixa renda, com único destaque para a 

desnecessidade de apresentação do “habite-se” para a regularização de imóvel edificado511, 

previsão que abarca a maioria da moradia informal, objetivando a regularização jurídica das 

áreas informais e relegando a regularidade urbanística à posterioridade512. Faltam disposições 

no sentido de redução de emolumentos para a população de baixa renda; conjugação da 

usucapião extrajudicial com instrumentos urbanísticos, em especial as ZEIS; regras 

específicas para a usucapião coletiva, que demanda maior detalhamento, entre outras.  

Todas essas questões serão examinadas no capítulo a seguir, fazendo parte da análise 

crítico-propositiva a ser feita. Como o tema central da discussão é o alcance social do 

instituto, analisou-se os custos da usucapião extrajudicial nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Maranhão, com destaque para a pesquisa completa, em todos os estados brasileiros, 

 
506  A qualificação registral nos procedimentos de regularização fundiária deve levar em consideração os 

princípios estabelecidos na legislação urbanística em vigor, em especial o caráter excepcional das 

regularizações e a simplificação dos procedimentos, tendo o cuidado necessário para resguardar a segurança 

jurídica, procedendo-se assim, à materialização do direito à moradia. Por todos, Cf. MELO, Marcelo Augusto 

Santana de. A qualificação registral na regularização fundiária. In: NALINI, José Renato; LEVY, Wilson 

(Org.). Regularização fundiária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 359-374. 
507 Art. 216-A, §8º, da Lei nº 6.015/1973; Art. 17, §2º, do Provimento nº 65/CNJ. 
508 Art. 198 a 204 da Lei nº 6.015/1973. 
509 Art. 18, caput, do Provimento nº 65/CNJ. 
510 Provimento nº 67/2018 do CNJ. 
511 Art. 20, §3º, do Provimento nº 65/CNJ. 
512  Coaduna-se com o entendimento de que deve haver simples averbação demonstrando a existência de 

construção do imóvel. Não é uma averbação de construção, a qual exige a apresentação do “habite-se” e 

demais certidões, mas é um ato que visa noticiar a existência de tal edificação, fomentando a regularização 

construtiva no futuro. Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2020, p. 361-369.  
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em apêndice da pesquisa. Em seguida, propõe-se alterações na instrumentalização do 

procedimento, a fim de diminuir os seus riscos e ampliar o caráter de efetivação do direito à 

moradia.  

Passa-se agora à análise da usucapião coletiva e da usucapião plúrima, as quais 

possibilitaram – ou, ao menos, fomentaram – a democratização do acesso à terra e o direito à 

cidade às populações à margem da cidade formal513.  

4.3 A usucapião coletiva 

Um dos principais entraves à utilização da usucapião como instrumento de 

regularização fundiária e, consequentemente, de efetivação do direito à moradia, no âmbito 

das ocupações urbanas514 , era a individualização obrigatória na sua postulação, havendo 

vários casos de improcedência por essa razão 515 , já que era imprescindível delimitar 

precisamente os limites dos lotes 516 . Nesse sentido, em atenção à ineficácia do caráter 

individual da usucapião e desvinculação da realidade fática da moradia informal 517 , 

regulamentou-se a usucapião coletiva, com o objetivo de suprimir a perspectiva individualista 

da usucapião, levando-se em conta o interesse coletivo em relação à propriedade privada518.

 
513 SILVA, Jacqueline Severo da. A usucapião especial urbana – legitimação ativa. In: ALFONSIN, Betânia de 

Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: 

diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 131-144, p. 143. 
514 “Ora, todos sabemos que muitas favelas são o resultado de ocupações coletivas. Além do mais, seja qual for 

o processo de ocupação, é óbvio que tanto para os moradores quanto para as administrações municipais 

interessadas em promover a regularização fundiária de áreas privadas ocupadas, para fim de moradia de 

população de baixa renda seria muito mais fácil se houvesse a possibilidade de ingresso de uma ação 

apenas, na qual a coletividade reivindicaria o domínio da área pelo atendimento dos requisitos 

constitucionais. Essa facilidade foi a grande contribuição do Estatuto da Cidade para os processos de 

regularização fundiária.” (ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os 

processos de regularização fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária 

sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 93-94, grifos nossos). 
515 Sugere-se a visualização gráfica do organograma para fins de compreensão do procedimento como um todo: 

COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 124. 
516 A despeito do seu êxito, o caso de Jaboatão dos Guararapes/PE também enfrentou dificuldades quanto à 

individualização das áreas ocupadas, que só foi possível graças à assistência técnica municipal. Apesar de ser 

muitas vezes colocado pela doutrina como um caso de usucapião coletiva, tratou-se de exemplo de usucapião 

plúrima, utilizando-se do litisconsórcio ativo facultativo para o seu processamento. Pode-se afirmar, então, que 

é um precedente da usucapião coletiva, e não um exemplar de tal modalidade, que nem mesmo existia à época.  
517 Reconhecendo a pouca eficácia decorrente do caráter individual da usucapião e os limites da aplicação da 

usucapião nas áreas das favelas, caracterizadas pela dificuldade de demarcação dos lotes, a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano e Interior, por meio do Substitutivo do Projeto de Lei nº 5.788/1990 propõe, entre 

outras medidas, a usucapião coletiva [...] (LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da 

usucapião. In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na 

produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 69-70). 
518  LOUREIRO, Francisco. Usucapião coletivo e habitação popular. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 83-110, p. 84. 
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 Previsto inicialmente no Estatuto da Cidade 519 , sofreu alterações pela Lei nº 

13.465/2017, que delimitou os seguintes requisitos para a usucapião coletiva: posse mansa, 

pacífica e com animus domini; lapso temporal de mais de 5 anos; em núcleos urbanos 

informais520; a área total do terreno dividida pelo número de possuidores deve ser inferior a 

250 m² por possuidor; e os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel urbano 

ou rural.  

Para pleitear-se a usucapião coletiva, é permitido a soma das posses, desde que sejam 

contínuas, pela acessio possessionis – admitindo, no caso, qualquer meio de prova521 – e pela 

sucessio possessionis 522 . Tal disposição é positiva para a regularização fundiária 523 , em 

especial nas ocupações urbanas, nas quais pode ocorrer a rotatividade dos possuidores524. O 

caso de Paraisópolis/SP é exemplo claro da questão, já que se obteve a procedência de duas 

ações de usucapião coletiva, mas a tramitação encontra-se paralisada em fase de 

cadastramento dos beneficiários525, os quais são totalmente diferentes dos requerentes iniciais, 

sendo tal situação viável graças à possibilidade de sucessão na posse. 

 Com relação ao lapso temporal exigido, o prazo não deverá ser contado de forma 

individualizada para cada um dos possuidores, mas sim da área como um todo, levando-se em 

conta o início da ocupação526. Já em relação à divisão da área pelo número de possuidores, a 

redação foi alterada pela Lei nº 13.465/2017, perfazendo-se avanço positivo por abarcar os 

moradores que residem em áreas acima de 250 m², já que a previsão é de que a divisão final 

não seja superior a tal metragem, cabendo algumas exceções, o que se alinha à 

heterogeneidade das condições de moradia nas ocupações urbanas527.  

 
519 Art. 10o, Lei nº 10.257/2001. 
520 Conceituação trazida pela Lei nº 13.465/2017, que amplia o conceito de zona urbana, já que coloca em seu 

cerne a finalidade da área, o que, por consequência, também aumenta a abrangência da modalidade coletiva.  
521 PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização 

fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 215. 
522 Art. 10o, §1º, da Lei 10.257/2001. 
523 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 94. 
524 NDC-USP, Núcleo de direito à cidade da Universidade de São Paulo. Regularização fundiária e a usucapião 

coletiva: ferramenta ou obstáculo? Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. vol. 03, n. 17, p. 

84-93, ago. 2018, p. 92. 
525  Informações obtidas a partir das conversas com os representantes do Núcleo de Direito à Cidade da 

Universidade de São Paulo, grupo de extensão que é responsável pelo ajuizamento da ações em 

Paraisópolis/SP em 2020.  
526  THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial 

urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 94. 
527 FARIAS, Christiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 15. ed. vol. 05, 

Salvador: Juspodivm, 2019, p. 471-472. 
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Nota-se, então, a diferença de tratamento dado às situações de usucapião individual e 

coletiva, havendo nítida preferência pela segunda, que se dá mediante estímulos e 

abrandamento dos requisitos528, em razão da sua interligação com o direito à moradia e a 

coletividade. Por outro lado, ao revés da titulação individual, eventual sentença de 

procedência coloca os beneficiários em situação de condomínio, atribuindo-se fração ideal 

idêntica a cada um deles529, independentemente do tamanho do terreno ocupado530.  

Dessa forma, fomenta-se o sentimento comunitário, buscando minimizar os efeitos 

negativos pós-titulação, em especial a gentrificação da área. Para que tal condomínio seja 

extinto e a propriedade passe a ser individual, deve haver deliberação favorável por dois 

terços dos condôminos, somente sendo possível após execução de urbanização posterior531. 

Enquanto a individual presta-se primordialmente à regularização jurídica, a usucapião 

coletiva volta-se, também e com a mesma intensidade, à urbanização das áreas degradadas, o 

que fica claro nesse requisito para a desconstituição desse condomínio peculiar 532 . A 

modalidade coletiva tem, então, uma dupla tarefa: não só regularizar a situação fundiária, mas 

também urbanizar as áreas ocupadas pela população de baixa renda533. 

Nesse sentido, a usucapião coletiva vai ao encontro da efetivação do direito à moradia 

adequada, já que, além de instrumento de regularização fundiária, é ferramenta de 

desenvolvimento social, graças ao seu caráter inclusivo e participativo534. A despeito de sua 

importância, são poucos os casos de êxito na aplicação desse instrumento, em razão da 

complexidade e morosidade nos trâmites processuais535, que tem como raiz a dificuldade do 

intérprete do Direito de se desprender da figura tradicional da usucapião individual para 

conferir a esse instituto o alcance social que lhe é devido e esperado536. 

 
528  LOUREIRO, Francisco. Usucapião coletivo e habitação popular. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 83-110, p. 99. 
529 Eventual negócio jurídico estabelecendo frações ideais distintas entre os condôminos deverá ser respeitado, 

em respeito à autonomia privada. (Art. 10o, §3º, da Lei nº 10.257/2001). 
530 Art. 10o, §3º, da Lei nº 10.257/2001. 
531 Art. 10o, §4º da Lei nº 10.257/2001. 
532  LOUREIRO, Francisco. Usucapião coletivo e habitação popular. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 83-110, p. 99. 
533  LOUREIRO, Francisco. Usucapião coletivo e habitação popular. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 83-110, p. 89. 
534 PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização 

fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 286. 
535 Para aprofundamento nos aspectos processuais da usucapião especial urbana coletiva, sugere-se: THIBAU, 

Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial urbana coletiva: 

aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 115-250. 
536  THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial 

urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 255. 
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Vale destacar o caso de Paraisópolis, ocupação urbana localizada na cidade de São 

Paulo/SP. Foram ajuizadas três ações de usucapião especial coletiva em relação a diferentes 

quadras da ocupação, sendo que duas delas tiveram decisão colegiada em 2a instância de 

procedência. Isso se deu em novembro de 2019 – mais de dez anos após o ajuizamento das 

ações – e representou um verdadeiro marco, já que foram os casos de maior magnitude de 

procedência da usucapião coletiva em território brasileiro537.  

Nesse ponto, é interessante colacionar o depoimento de Haug, uma das integrantes do 

Núcleo de Direito à Cidade (NDC) da Universidade de São Paulo (USP), que é o grupo de 

extensão responsável por conduzir o processo de regularização fundiária da ocupação:  

Você ter a escritura da sua casa, ter um endereço fixo, é uma coisa que vai 

influenciar muitos aspectos da vida dessas pessoas, desde conseguir um emprego até 

conseguir se matricular em uma escola, e ter essa estabilidade que ninguém vai 

poder te tirar de lá. Os moradores estão há muito tempo, há 15 anos esperando o 

resultado desse preço, então eles estão muito felizes com essa vitória538. 

São louváveis as conquistas obtidas após a procedência da ação, mas vale ressaltar as 

inúmeras dificuldades da usucapião coletiva em Paraisópolis, as quais ainda persistem, já que, 

tal como mencionado, não se prevê mecanismos para a atualização dos moradores e o cenário 

é de alta rotatividade539. Atualmente, se encontra em fase de cadastramento dos beneficiários, 

paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus 540 . Cabe, ainda, mencionar a 

dimensão que representa a usucapião coletiva no contexto de Paraisópolis, já que a área a ser 

regularizada é pequena dentro do total da ocupação – uma verdadeira cidade, com mais de 

100 mil habitantes e 21 mil domicílios541 –, não sendo, então, suficiente.  

 
537 O caso de Olinda, no Pernambuco, em que a Associação de Moradores Vila Manchete ajuizou, em 2003, ação 

de usucapião coletiva em nome de cerca de 400 famílias, também merece ser mencionado. Contudo, a sentença 

de procedência reconheceu apenas a usucapião do domínio útil – enfiteuse – por se tratar de imóvel público 

pertence ao Município, o que faz se correto afirmar que o 1o caso de procedência de usucapião coletiva da 

propriedade, no âmbito das ocupações urbanas, é em Paraisópolis/SP. Sobre o caso de Olinda, Cf. PEREIRA, 

Daniel Queiroz. A efetividade do usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização fundiária. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 257-264. 
538  HAUG, Marianna. In.: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO. Vitória: Usucapião 

Coletiva de Paraisópolis Disponível em: <https://ibdu.org.br/noticias/vitoria-usucapiao-coletiva-de-

paraisopolis>. Acesso em: 3 dez. 2020.  
539 NDC-USP, Núcleo de direito à cidade da Universidade de São Paulo. Regularização fundiária e a usucapião 

coletiva: ferramenta ou obstáculo? Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. vol. 03, n. 17, p. 

84-93, ago. 2018, p. 88. 
540 Informações obtidas com membros do NDC/USP, informalmente, em 12 mar. 2020.  
541 ARAÚJO, Glauco. Paraisópolis é a 2ª maior comunidade de São Paulo e moradores pedem ações sociais há 

pelo menos 10 anos. G1 Website, 1 dez. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2019/12/01/paraisopolis-e-a-2a-maior-comunidade-de-sao-paulo-e-moradores-pedem-acoes-

sociais-ha-pelos-menos-10-anos.ghtml>. Acesso em: 10 dez. 2020. 
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Situação diversa é a da Vila Acaba Mundo, ocupação localizada em Belo 

Horizonte/MG542, na qual a população envolvida na ação de usucapião coletiva representa 

percentual maior dentro do total de habitantes543. O Pólos Programa de Cidadania – programa 

de extensão da Faculdade de Direito da UFMG – e a Defensoria Pública de Minas Gerais 

foram os responsáveis pelo ajuizamento em questão, no ano de 2017, cujo processo aguarda, 

com a morosidade contumaz, a decisão de 1ª instância544. Vale ressaltar o seguinte trecho, que 

vai na linha do defendido pela pesquisa: 

Se tratou da primeira iniciativa desse tipo no estado de Minas Gerais, o que foi 

motivo de grande comemoração e propiciou uma cobertura midiática bastante 

positiva. A ação é uma importante forma de garantir a segurança da posse, a 

permanência e o direito à moradia da comunidade, cujo surgimento se deu há 

mais de 70 anos. Além disso, a usucapião coletiva reconhece a importância da rede 

de articulação pela garantia de direitos que cada vez mais estão construindo na 

comunidade545(grifos nossos).  

É importante celebrar o ajuizamento, mas a falta de planos pós-titulação da 

propriedade é algo que coloca a moradia legalizada no ciclo de financeirização, situação que 

se intensifica no local devido à forte pressão do mercado imobiliário sobre a área devido à 

localização privilegiada. Tal temática é objeto de análise no capítulo seguinte, que discutirá os 

riscos oriundos da usucapião extrajudicial, notadamente os efeitos pós-titulação da 

propriedade. 

No que toca à realização da usucapião coletiva pela via extrajudicial, defende-se que 

não existe qualquer óbice a tal instrumentalização. Pelo contrário, deve-se fomentar a 

utilização da modalidade coletiva em tal via, já que abarca um número maior de pessoas, as 

quais são, geralmente, moradores informais no âmbito das ocupações urbanas, o que coloca o 

procedimento como apto, de fato, a efetivar o direito à moradia. Além disso, proporciona à 

 
542 A Vila Acaba mundo é uma comunidade localizada na região Centro-Sul do município de Belo Horizonte 

entre os bairros Sion, Mangabeiras e Belvedere. Situada aos pés da Serra do Curral – patrimônio ambiental e 

paisagístico da cidade –, em comparação com as outras favelas, é relativamente pequena. De acordo com os 

dados oficiais mais recentes do ano 2000, a Vila possuía 371 domicílios e 1346 habitantes. O Núcleo Polos 

Acaba Mundo realizou entre 2016 e 2017, investigação e georreferenciamento e identificou 543 domicílios e 

estimou um total de habitantes em 1.925 (Programas Polos de Cidadania, 2017). (REPOLÊS, Maria Fernanda 

Salcedo et al. La espera como violencia de Estado y la democracia sin espera: el caso de Vila Acaba Mundo. 

In: DIAS, André Luiz Freitas; MAYOS SOLSONA, Gonçal (Org.). Violaciones de derechos humanos, poder y 

Estado. Jundiaí, São Paulo: Paco, 2018, p. 185-214, p. 186-187, tradução livre). 
543 O processo tem 215 autores, enquanto a ocupação possui 2 mil moradores e 543 domicílios. Considerando 

que cada autor represente 1 desses domicílios, a ação abarca praticamente metade da ocupação. 
544 MINAS GERAIS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte) Processo nº 

5131211-72.2017.8.13.0024. Pendente de julgamento. 
545 REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo et al. La espera como violencia de Estado y la democracia sin espera: el 

caso de Vila Acaba Mundo. In: DIAS, André Luiz Freitas; MAYOS SOLSONA, Gonçal (Org.). Violaciones 

de derechos humanos, poder y Estado. Jundiaí, São Paulo: Paco, 2018, p. 185-214, p. 186-187. 
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coletividade de possuidores a facilitação do domínio, pois o meio é mais célere e mais 

simplificado546. 

Primeiramente, a partir da interpretação literal dos dispositivos legais concernentes à 

matéria – Provimento nº 65/CNJ e Lei nº 6.015/1973 –, não há qualquer restrição à aplicação 

da modalidade coletiva. Nesse caso, contudo, a exegese pela literalidade da norma é limitada 

e lacunosa, já que a discussão se dá em torno da compatibilidade, ou não, dos requisitos – 

materiais e processuais – da usucapião coletiva com o procedimento extrajudicial. 

Em sentido contrário, a primeira normativa estadual – e única que se tem notícia – que 

proibiu a realização da modalidade coletiva em âmbito extrajudicial foi o Provimento da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro nº 23/2016547, tendo em vista a sua exigência 

legal de participação do Ministério Público548. Porém, conforme já mencionado, até mesmo 

no procedimento judicial a participação do MP é dispensada, inclusive por normativa 

expedida pelo próprio órgão549, sendo sem justificativa a permanência de tal obrigatoriedade 

na via extrajudicial, marcada pela simplificação do procedimento.  

Além disso, a interpretação literal do Estatuto da Cidade é de que a participação do 

MP é obrigatória na “ação de usucapião especial urbana”, não fazendo qualquer referência ao 

modelo extrajudicial550. A questão é tormentosa, alinhando-se à solução dada por Couto551 de 

que o registrador, até que a questão esteja pacificada na doutrina e dentro do próprio MP, 

deve oficiar o órgão ministerial para que ele manifeste interesse, ou não, na sua participação 

no procedimento. 

Ainda no que toca à instrumentalização, a complexidade na elaboração da ata notarial 

e na qualificação do registrador se exacerbam no requerimento de usucapião coletiva, já que, 

além do número de envolvidos ser múltiplo, a ocupação urbana deve ser analisada como um 

todo, o que dificulta a aferição dos requisitos da usucapião, como os atributos da posse 

 
546  THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial 

urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 97. 
547 Art. 17 do Provimento o Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro nº 23/2016 – 

Presentes os requisitos legais, é possível o reconhecimento extrajudicial das diversas modalidades da 

usucapião, salvo aquelas em que a lei expressamente exigir a participação do Ministério Público. 
548 Art. 12, §1º, da Lei nº 10.257/2001. 
549 Recomendação nº 16/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público; Recomendação nº 34/2016 do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 
550 Pode-se afirmar, ainda, que a análise sistemática do novo regramento processual civil leva à conclusão de que 

tal dispositivo foi tacitamente revogado. Essa conclusão se justifica pelo fato de que, quando da publicação da 

Lei nº 10.257/2001, ainda vigia o CPC/1973, que determinava a atuação do MP em todos os processos de 

usucapião. Contudo, o histórico de mudanças e entendimentos apresentados anteriormente mostra que a 

intervenção ministerial acabou sendo extirpada do novo CPC, em decorrência do entendimento do próprio MP 

de que sua atuação não seria necessária. (COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião 

extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 300). 
551 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 300. 
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qualificada e o tempo hábil. Além disso, questões como a divisão da área total pelo número de 

possuidores são complicadores do procedimento, visto que, devido à alta rotatividade já 

mencionada, os aspectos – qualitativos e quantitativos – dos moradores são voláteis. 

É imperioso ressaltar que os entraves à instrumentalização da usucapião extrajudicial 

estão presentes em todas as modalidades, não sendo um aspecto particular da coletiva, o que 

permite concluir pela sua realização. Sobrepesa-se a importância da qualificação registral, 

análise dos requisitos e, em caso de não convencimento do registrador pela procedência, o 

indeferimento do pedido.  

Segue-se, então, caminho comum às demais modalidades, sendo incorreto afirmar, de 

forma categórica e antes de qualquer análise casuística, que tal modalidade é incabível de 

procedimentalização extrajudicial. O próprio aumento do alcance social do instituto passa 

pela realização da modalidade coletiva, já que se defende que a via extrajudicial seja 

interpretada com outros olhos que não os individualistas tradicionais, visão essa que norteia a 

usucapião coletiva552.  

Passa-se, então, à análise da usucapião plúrima, na via judicial e extrajudicial, que 

também representa uma supressão da visão individualista do instituto da usucapião, trazendo-

se dois casos emblemáticos para corroborar tais argumentos. 

4.4 A usucapião extrajudicial plúrima 

A usucapião plúrima – também conhecida como conjunta ou multitudinária – é uma 

forma de instrumentalização, judicial ou extrajudicial, por um grupo de pessoas, visando à 

aquisição da propriedade de forma individual. Não é nova modalidade nem novo 

procedimento, mas sim a postulação em conjunto, utilizando-se das vias procedimentais 

disponíveis, objetivando a aquisição da propriedade de forma individual, por meio do 

reconhecimento da usucapião em alguma das suas espécies já existentes.  

Tem-se, portanto, que o procedimento é coletivo, mas a titulação da propriedade é 

individual. O que une os usucapientes e permite a postulação conjunta é um fato jurígeno 

comum, responsável por originar a posse, como por exemplo: a moradia informal em 

loteamentos irregulares ou clandestinos 553 ; grupos de pessoas que passam a ocupar 

 
552 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 56-57. 
553 Loteamentos irregulares são aqueles que obtiveram a aprovação do Poder Público para a sua realização, mas 

não procederam à regularização no Registro de Imóveis. Já os loteamentos clandestinos são aqueles que não 

foram aprovados pelo ente estatal e também não procederam à regularização registral.  
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determinada área simultaneamente, com os mesmos atributos da posse, caso recorrente na 

formação das ocupações urbanas, entre outras situações554.  

Na via jurisdicional, tem fulcro no litisconsórcio ativo facultativo, que é a pluralidade 

de pessoas – no caso, autores do processo – ligada por uma afinidade de interesses555. Entre as 

hipóteses legais556, a ligação entre os requerentes da usucapião plúrima é “a afinidade de 

questões por ponto comum de fato ou de direito”557, que é a posse oriunda de fato jurígeno 

comum, uma circunstância que faz o direito dos litigantes decorrer de alegações de fato 

idênticas558. Vale ressaltar, ainda, que litisconsórcio multitudinário é aquele formado por 

número excepcionalmente grande de litigantes559, conceito que abarca o escopo da pesquisa. 

O caso emblemático da usucapião plúrima é o de Jaboatão dos Guararapes, 2a maior 

cidade do Pernambuco560, localizada na Região Metropolitana do Recife, área com déficit 

habitacional relativo de 8%, o que representa 113.275 domicílios561. Foi uma experiência 

pioneira, ocorrida a partir de 1990, que buscou regularizar ocupações em áreas privadas, nas 

quais foram ajuizadas ações de usucapião, e em áreas públicas, utilizando-se da CDRU.  

Criou-se, então, o Programa Nosso Chão, que buscaria a regularização fundiária 

dessas áreas562, integrando-as ao sistema urbano do município563. Houve a articulação, de 

forma comprometida, entre os diversos atores sociais da cidade e o Poder Público municipal, 

 
554 “[...] Essa origem pode ser bem variada, podendo, a título de exemplo, ter como causa parcelamento 

irregular ou clandestino, assim como pode ser oriundo de falecimento dos antigos titulares do loteamento ou 

encerramento informal de empresa loteadora, construtora ou incorporadora.” (COUTO, Marcelo de Rezende 

Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 183, grifos nossos). 
555 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 

comentado. 6. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, p. 280. 
556 Art. 113 do CPC/2015. 
557 Art. 113, III, do CPC/2015. 
558 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 

comentado. 6. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, p. 281. 
559 Pode-se desmembrar o processo se o número de litigantes no litisconsórcio multitudinário comprometer a 

defesa ou o cumprimento da sentença ou a rápida solução do litígio (Art. 113, §1º, do CPC/2015).  
560  IBGE. População do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 2 jan. 2020. 
561 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, 

p. 114. 
562 Por meio da Lei Municipal nº 114/1991, foram delimitadas 13 regiões prioritárias para o processo. Os 

critérios para a definição dessas áreas foram os seguintes: situadas em áreas mais sujeitas à especulação 

imobiliária e identificadas como de interesse social; b) tempo de ocupação mínimo de cinco anos; c) nível de 

organização da comunidade que possibilitasse a participação efetiva no processo de regularização; d) uso do 

solo predominantemente residencial; e) situação fundiária favorável à urbanização e à regularização. 

(LEITÃO, Isolda. Uma experiência de usucapião coletivo em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 145-178, 

p. 148-149). 
563 LEITÃO, Isolda. Uma experiência de usucapião coletivo em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 145-178, 

p. 147. 
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com destaque para o Executivo564. Além da assistência técnica e jurídica fornecida pelo 

Município, que por si só já foi essencial, a vontade política do Chefe do Executivo local se 

mostrou louvável, tomando todas as providências de ordem político-administrativa e 

agilizando as ações do processo565.  

A opção pela usucapião se deu pelo fato de ser bem menos onerosa do que a 

desapropriação, já que a atuação do Poder Público se limitaria à assessoria técnico-jurídico e 

ao patrocínio político566. Além disso, era uma forma de incentivar a participação popular na 

regularização, já que seriam autores das ações. Esse também foi um ponto a se destacar no 

projeto567, uma vez que a população envolvida teve participação ativa no seu desenrolar e, por 

meio da mobilização e organização comunitária, pôde resgatar o sentimento de cidadania568. 

Como forma de procedimentalização da usucapião, foram ajuizadas as ações plúrimas: 

dez ações, com no máximo dez autores, envolvendo cerca de oitenta famílias, considerando a 

situação de contiguidade física da ocupação, tentando formar grupos numa mesma quadra. 

Dessa forma, buscava-se evitar a morosidade dos processos judiciais, por meio do 

compartilhamento de alguns atos processuais e documentos, como a elaboração dos mapas, as 

citações, as provas da posse, o depoimento das testemunhas etc569.  

 
564 DINIZ, Fabiano Rocha. Planejamento urbano: uma nova práxis em gestação – o caso do Programa Nosso 

Chão em Jaboatão dos Guararapes. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pernambuco, 1993, p. 144. 
565 LEITÃO, Isolda. Uma experiência de usucapião coletivo em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 145-178 

p. 174. 
566  LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da usucapião. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 70. 
567 O programa procurava ver a cidade real como produto das contradições e desigualdades profundas, abolindo 

posturas que tentam entendê-la de maneira idealizada, através de princípios excludentes, baseados em padrões 

que se colocam fora do alcance da maioria da população. Buscam criar uma identidade municipal, sem 

significar homogeneização, sobretudo pelo reconhecimento das múltiplas diferenças expressas nas diversas 

partes da cidade, constituídas por espaços e territórios diversos. (DINIZ, Fabiano Rocha. Planejamento 

urbano: uma nova práxis em gestação – o caso do Programa Nosso Chão em Jaboatão dos Guararapes. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Pernambuco, 1993, p. 149). 
568 LEITÃO, Isolda. Uma experiência de usucapião coletivo em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 145-178, 

p. 146-151. 
569 LEITÃO, Isolda. Uma experiência de usucapião coletivo em Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no 

Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 145-178, 

p. 153. 
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Ao analisar os resultados do Programa Nosso Chão, Diniz 570  conclui que a sua 

principal contribuição foi romper com o discurso teórico de renovação e concretizar, na 

prática, posturas diferenciadas de planejamento urbano, por meio da delimitação de 

parâmetros especiais, de uma atuação articulada entre os diversos setores da sociedade e de 

uma efetiva participação popular. O programa não ficava preso a critérios de eficácia rígidos, 

buscando soluções tidas como satisfatórias ou desejáveis, que representassem propostas 

coerentes com a realidade vivenciada571, ou seja, aproximando-se do real em detrimento do 

ideal, o que vai na linha das proposições feitas ao longo da pesquisa. 

Ponto importante a se destacar é o fato de o Município arcar com os ônus financeiros 

dos registros imobiliários dos imóveis situados nas ZEIS 572 , o que adentra na discussão 

posterior sobre custos da usucapião extrajudicial e a associação do instituto com as ZEIS. 

Também é nesse sentido que caminha o Projeto Mãos Dadas, que isenta o beneficiário dos 

custos atinentes ao Registro Imobiliários, conforme se demonstrará a seguir. 

O projeto é desenvolvido na cidade de Itabira/MG, com a coordenação de José Celso 

Ribeiro Vilela de Oliveira, titular do Cartório de Registro de Imóveis local, e do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), por meio de Karen Castro de 

Moraes, Juíza de Direito. Tem como objetivo a regularização dos imóveis – registral, 

dominial e construtiva – aos beneficiários de baixa renda, de maneira 100% gratuita, por meio 

do registro de títulos judiciais produzidos na esfera do CEJUSC573. 

Há uma série de etapas para a formação do título de propriedade, valendo reproduzir o 

organograma do Projeto, a seguir: 

 
570 DINIZ, Fabiano Rocha. Planejamento urbano: uma nova práxis em gestação – o caso do Programa Nosso 

Chão em Jaboatão dos Guararapes. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pernambuco, 1993, p. 143-155. 
571 DINIZ, Fabiano Rocha. Planejamento urbano: uma nova práxis em gestação – o caso do Programa Nosso 

Chão em Jaboatão dos Guararapes. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pernambuco, 1993, p. 153. 
572 Art. 22 da Lei Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE nº 114/1991. 
573 CORIMG. Para que e como fazer REURB em seu município. In: OLIVEIRA, José Celso Ribeiro Vilela de 

(Org.). Disponível em: <https://www.corimg.org/files/palestra/REURB-como-e-por-que-viabilizar-no-seu-

municipio.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2020, p. 27. 
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Figura 1 – Organograma do Projeto Mãos Dadas 

Fonte: Site do Projeto Mãos Dadas574. 

O leque de envolvidos é extenso 575 , os quais são responsáveis, em conjunto ou 

individualmente, por cada uma dessas etapas. De forma resumida, o Município é responsável 

pelo levantamento das ocupações urbanas e seus moradores; ao Registro de Imóveis cabe o 

levantamento registral das áreas; o Ministério Público celebra Termo de Ajustamento de 

Conduta com os proprietários, que se comprometem a participar das audiências no CEJUSC; 

as audiências são realizadas, em regime de mutirão, com o CEJUSC homologando os acordos 

 
574  PROJETO MÃOS DADAS. Etapas do projeto. Disponível em: 

<http://projetomaosdadas.com.br/etapas.php>. Acesso em: 19 dez. 2020. 
575 Além do Cartório de Registro de Imóveis de Itabira/MG e o CEJUSC, os envolvidos são: Interassociação de 

amigos de bairros de Itabira/MG; Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI); Colégio 

Registral Imobiliário de Minas Gerais (CORI-MG); Prefeitura Municipal de Itabira/MG; Advocacia Geral do 

Estado de Minas Gerais (AGE-MG); Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG); Secretária do Patrimônio 

da União (SPU); Instituto Cívico de Itabira. 
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por sentença; e o Registro Imobiliário efetua, de forma gratuita, a abertura da matrícula, 

registro da usucapião e averbação da construção, expedindo certidão aos beneficiários576. 

Vale destacar o envolvimento das universidades e entidades locais – Fundação 

Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI) e o Instituto Cívico de Itabira – que 

fazem o levantamento da documentação dos beneficiários e, por meio do serviço de 

assistência jurídica, realizam a análise jurídica dos documentos e a elaboração conjunta das 

atermações, que são as petições iniciais do caso577. A participação da sociedade civil e da 

universidade, nesse ponto vista em sua assistência jurídica gratuita, é algo imprescindível para 

dar legitimidade à regularização, assegurar que o direito à moradia seja efetivado e fomentar a 

realização de novos projetos. 

No que tange ao georreferenciamento e à elaboração de mapas e memoriais descritivos 

– aspectos técnicos que encarecem e, por muitas vezes, inviabilizam o processo de 

regularização –, a iniciativa desenvolvida no Projeto Mãos Dadas é digna de nota. Abriu-se 

edital578 e a empresa vencedora – Geoconnect Engenharia e Sistemas Ltda – irá realizar todas 

as fases do projeto ao valor de R$ 100,00 por imóvel. Esse preço é uma verdadeira conquista, 

sendo irrisório diante do valor médio para tais serviços, representando horizonte favorável à 

busca pelo aumento do alcance social da usucapião. 

A despeito de ser um procedimento judicial – não litigioso, como demonstrado –, o 

Projeto Mãos Dadas é importante expoente da usucapião plúrima, principalmente pelo 

engajamento dos seus atores e pela opção que se faz de regularizar utilizando-se da usucapião. 

Em conjunto com esse projeto, o seu coordenador, José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, 

também Diretor de Regularização Fundiária do CORI-MG à época, em trabalho com os 

demais membros, passou a defender a usucapião plúrima extrajudicial, enviando, inclusive, 

minuta de regulamentação ao CNJ, que não foi acolhida pelo Provimento nº 65/CNJ579. 

Contudo, a despeito de não existir previsão nacional, os estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul (MS) e São Paulo já incluíram a usucapião extrajudicial plúrima em suas 

 
576 Para entender de forma detalhada o procedimento e o papel de cada um dos envolvidos, Cf. CORIMG. Para 

que e como fazer REURB em seu município. In: OLIVEIRA, José Celso Ribeiro Vilela de (Org.). Disponível 

em: <https://www.corimg.org/files/palestra/REURB-como-e-por-que-viabilizar-no-seu-municipio.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2020, p. 29-37.  
577 CORIMG. Para que e como fazer REURB em seu município. In: OLIVEIRA, José Celso Ribeiro Vilela de 

(Org.). Disponível em: <https://www.corimg.org/files/palestra/REURB-como-e-por-que-viabilizar-no-seu-

municipio.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2020, p. 34-35. 
578 PROJETO MÃOS DADAS. Edital de convocação de empresas interessadas nos serviços de levantamento 

planialtimétrico cadastral georreferenciado para o Projeto-Piloto do bairro Boa Esperança, em Itabira/MG. 

Disponível em: <http://projetomaosdadas.com.br/research/EDITAL-DE-CONVOCA%C3%87%C3%83O-DE-

EMPRESAS-INTERESSADAS.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
579 Cf. COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 

2020, p. 179-180. 
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normativas estaduais 580 , que são os regulamentos que disciplinam a atividade notarial e 

registral nos estados. De acordo com Couto581, trata-se de uma nova forma de processamento 

do pedido que visa ao aproveitamento dos atos e redução de custos, através do qual será 

verificado se os requisitos de usucapião já previstos nas normas de Direito material foram 

cumpridos. 

À semelhança da plúrima judicial, a postulação é coletiva, mas a titulação da 

propriedade é individual. Visa diminuir os custos e ser ainda mais célere, por meio do 

compartilhamento de atos e da anuência recíproca. Outrossim, objetiva aumentar o universo 

de abrangência da usucapião extrajudicial, com consequente aumento do alcance social, já 

que os seus custos se tornam menores, indo na linha do que defende a pesquisa.  

Entre os requerentes, é imprescindível que as posses sejam oriundas de fato jurígeno 

comum, tal como na judicial582. A situação de contiguidade física também é essencial, já que 

a anuência dos confrontantes do imóvel – requisito da usucapião extrajudicial – é outorgada 

reciprocamente, o que é uma das inovações da forma plúrima583. Além disso, a planta e 

memorial descritivo são apresentados em conjunto, tendo como objeto a área total e 

descrevendo-se as unidades que serão resultantes do todo. Conclui-se, então, que os imóveis 

devem ser limítrofes entre si, sugerindo-se que seja realizado por quadras584.  

A ata notarial também é apresentada de forma conjunta 585 , não sendo necessário 

atestar o tempo de posse de cada beneficiário, sendo suficiente a constatação de que a área, 

como um todo, está com posse consolidada, com animus domini, por aquele conjunto de 

 
580 Art. 1.166 do Provimento Conjunto nº 93/2020 – TJMG; Item 416.22 das Normas de Serviços Extrajudiciais 

do TJSP; Art. 1.321, §5º do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul. 
581 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 184. 
582 É debatido se a modalidade de usucapião pleiteada pelos requerentes deve ser a mesma. Há posição no 

sentido de que não é necessário haver identidade de modalidade da usucapião, já que a análise dos atributos da 

posse e documentos comprobatórios é individualizada (COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. 

Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 183). Contudo, discorda-se desse 

posicionamento, já que o fato jurígeno comum que dá origem à posse faz com que os requerentes tenham os 

mesmos atributos da posse, mesmas características entre si, o que enseja a postulação da mesma modalidade 

de usucapião. Pensar diferente é incorrer no risco de inviabilizar a usucapião extrajudicial plúrima, já que a 

elaboração da ata notarial não conseguiria atestar a posse ad usucapionem para diversas modalidades de 

usucapião, assim como o registrador não teria condições de analisar requisitos de usucapião tão diferentes 

entre si.  
583 Art. 1.166, §1º, d), do Provimento Conjunto nº 93/2020 – TJMG; Item 416.22, I, e), das Normas de Serviços 

Extrajudiciais do TJSP. 
584 A informação foi prestada por José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, em entrevista feita pelo aplicativo 

WhatsApp, na data de 13 dez. 2020. 
585 Art. 1.166, §1º, a), do Provimento Conjunto nº 93/2020 – TJMG; Item 416.22, I, a), das Normas de Serviços 

Extrajudiciais do TJSP.  
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ocupantes, narrando a origem da ocupação586. Contudo, tal facilitação não pode se dar em 

detrimento da segurança jurídica, o que corrobora a importância de que o fato jurígeno da 

posse seja comum, já que, caso a situação dos requerentes seja muito diferente entre si, a ata 

não fornecerá a segurança jurídica necessária e, faticamente, pode se tornar inviável.587 

Os entes públicos – Município, Estados ou Distrito Federal, União – e, se houver, o 

proprietário registral e os titulares de direitos reais serão notificados de forma conjunta. 

Outrossim, a publicação de edital também será única, envolvendo todos os requerentes588. 

Eventual impugnação, desde que seja específica e não direcionada à ocupação como um todo, 

não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais, já que a titulação da 

propriedade é individualizada, e eventual indeferimento de um não repercute nos demais589. 

Em relação aos legitimados, a previsão no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul é 

de que apenas as associações de moradores regularmente constituídas são aptas a iniciar o 

requerimento de forma plúrima. Já no estado de Minas Gerais, o rol de legitimados é 

semelhante ao da regularização fundiária, previsto no art. 14 da Lei nº 13.465/2017. Coaduna-

se com a ideia de que as previsões paulista e sul-mato-grossense limitaram a aplicabilidade do 

instituto590, já que os postulantes terão de ser associados para iniciar o procedimento, indo na 

contramão da ideia de celeridade e simplificação. É inegável a importância do associativismo 

para a regularização fundiária, mas limitar a legitimação a tal é restringir o alcance social da 

usucapião extrajudicial plúrima. 

A normativa do TJSP exige a apresentação de documento expedido pelo Poder 

Executivo municipal que confirme as ocupações, observando os requisitos de implantação do 

parcelamento ou condomínio de lotes e de sua integração à malha viária urbana591. Na linha 

do que defende a pesquisa, tal previsão é interessante por colocar o Poder Público a par da 

regularização e determinar, que a ocupação cumpra os requisitos urbanísticos previstos 

 
586 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 183. 
587  BOCZAR, Ana Clara Amaral Arantes et al. Usucapião extrajudicial: questões notariais, registrais e 

tributárias. 3. ed. Leme, São Paulo: Mizuno, 2021, p. 189. 
588 [...] a publicação de edital único reduzirá bastante o custo do procedimento, sem que isso implique prejuízo a 

terceiros interessados, que poderão ter acesso aos autos no Registro de Imóveis e apresentar impugnação 

específica, caso tenham razões jurídicas para tal. (COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião 

extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 180). 
589 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 181. 
590 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 182. 
591 Item 416.22, I, c), das Normas de Serviços Extrajudiciais do TJSP. 
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ordinariamente592. Contudo, não é o suficiente, já que a participação do Poder Público deve 

ser maior caso realmente se objetive a regularização fundiária plena. 

Quanto aos custos da usucapião extrajudicial plúrima, ainda não há regulamentação 

sobre a cobrança nos Estados. O valor do registro do título será individual, já que o 

beneficiário tem sua propriedade individualizada. Por sua vez, o processamento deverá ser 

repartido entre os requerentes, uma vez que o processo é coletivo593. Os demais valores – ata 

notarial, editais, notificações, mapa e memorial descritivos – serão repartidos, valendo 

destacar, ainda, a possibilidade de redução dos valores cobrados nos serviços topográficos, 

em razão da economia de escala594, que é a diminuição do preço em razão do número de atos.  

Conclui-se, então, toda a análise acerca da usucapião e suas diferentes formas de 

instrumentalização: judicial, extrajudicial e plúrima. Também foi destinado tópico à 

usucapião coletiva, que, a despeito de ser uma modalidade de usucapião e não um 

procedimento, enseja controvérsias na aplicação, em via judicial e extrajudicial, além de ter 

elevado potencial de aplicação no âmbito das ocupações urbanas. No capítulo a seguir, a 

discussão – de caráter crítico-propositivo – perfaz a temática das possibilidades e dos riscos 

da usucapião extrajudicial.  

 

 

 
592 Há posição contrária à previsão, argumentando que se criou um requisito para a usucapião e que não se 

deveria condicionar o processamento à prévia manifestação municipal (COUTO, Marcelo de Rezende Campos 

Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 184-185).  
593 O idealizador do procedimento, José Celso Ribeiro Vilela de Oliveira, defende a divisão da cobrança do 

processamento entre quadras/quarteirões. (A informação foi prestada por José Celso Vilela, em entrevista feita 

pelo aplicativo WhatsApp, na data de 13 dez. 2020) Por sua vez, a registradora Ana Cristina de Souza Maia 

defende que a cobrança do processamento seja individual. (CONEXÃO CORI-MG. Playlist Conexão CORI. 

23 vídeos. Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL2z9KP0Kly5I0MTKDyoM9eIaydrEe2M-D>. Acesso em: 10 mar. 

2021). 
594 OLIVEIRA, José Celso Ribeiro Vilela de. Departamento de Regularização Fundiária do CORI-MG discute 

Usucapião Extrajudicial plúrima com CNB e OAB-MG. Belo Horizonte: CORI-MG, 19 out. 2017. 
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5 POSSIBILIDADES E RISCOS DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PARA O 

DIREITO À MORADIA 

Este capítulo, de cunho crítico-propositivo, analisa a usucapião extrajudicial, 

definindo as possibilidades de aplicação e os riscos advindos do procedimento. Antes de 

iniciar a discussão, é necessário delimitar o âmbito de utilização da usucapião em si. A 

moradia informal se expressa em diversas nuances, restringindo-se a pesquisa às ocupações 

presentes em áreas particulares, já que não se pode usucapir bens públicos; às áreas urbanas, 

por serem responsáveis por 85,8% do déficit habitacional595; à titulação da propriedade, pois a 

posse informal converte-se em propriedade pelo decurso do tempo, não cabendo analisar as 

situações excepcionais de consolidação de outros direitos reais; e às ocupações pacíficas, nas 

quais não há oposição à posse, elemento imprescindível a todas as modalidades de usucapião. 

Inicialmente, os pontos positivos do instituto serão apresentados, como um panorama 

geral de apresentação dos seus benefícios. Posto isso, se inicia a análise dos custos fixos da 

usucapião extrajudicial, de forma absoluta e percentual, nos moldes metodológicos a serem 

apresentados. Também neste tópico são feitas algumas proposições com o fim de aumentar o 

alcance social da usucapião extrajudicial e, consequentemente, torná-la, cada vez mais, um 

meio de efetivar o direito à moradia adequada. 

Passada tal análise, serão apresentados os riscos advindos da titulação da propriedade, 

que é o resultado da usucapião extrajudicial. A despeito dos benefícios apresentados, existem 

riscos inerentes ao procedimento, que são fomentados a depender do viés da sua 

instrumentalização. O tópico final é destinado à análise crítico-propositiva do instrumento per 

si e do sistema notarial e registral, com reflexões e proposições “internas”, ou seja, que não se 

relacionam diretamente com outros campos sociais. 

5.1 Aspectos positivos da usucapião extrajudicial 

O Judiciário brasileiro encontra-se abarrotado, com 77,1 milhões de processos em 

tramitação até o final de 2019596, o que significa uma média de 1 processo para 2,75 pessoas, 

considerando a atual população brasileira 597 . São inegáveis os avanços na busca pela 

 
595 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 

114-115. 
596 BRASIL – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2020, p. 05. 
597  IBGE. População do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 2 jan. 2020. 
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consensualidade598 e resolução alternativa de conflitos, posição consolidada e fomentada pelo 

CPC/2015599; pelo aumento da produtividade do Judiciário, que atingiu seu maior nível em 

2019600; e pela redução do litígio, que resultou em queda recorde do número de processos, 

com diminuição de 1,5 milhão em relação a 2018601.  

Apesar desses avanços, a situação ainda é de difícil reversão, uma vez que é resultado 

de um quadro estrutural e histórico desse ramo do Poder602. A desjudicialização se apresenta, 

então, como uma das soluções para tal problemática, sendo uma tendência cada vez maior no 

ordenamento jurídico brasileiro603. Em relação a isso, vale destacar os procedimentos que 

deixaram a esfera judicial ao longo dos anos, tais como: a venda extrajudicial do bem 

alienado fiduciariamente604, a demarcação urbanística administrativa de terrenos públicos da 

União 605 , os inventários, partilhas, separações e divórcios extrajudiciais 606 , a retificação 

imobiliária extrajudicial607, o penhor legal extrajudicial608, a consignação extrajudicial609, a 

alienação particular extrajudicial610 etc.  

Seguindo essa linha de desjudicialização, foi introduzida a usucapião extrajudicial 

como uma alternativa em relação à via judicial, que representa uma das classes processuais 

mais morosas do Judiciário. Em um primeiro momento, transparece ser natural a escolha pela 

via extrajudicial, já que o seu desenrolar é mais rápido e, consequentemente, mais efetivo. 

 
598 A conciliação, política permanente do CNJ desde 2006, apresenta lenta evolução. Em 2019 foram 12,5% de 

processos solucionados via conciliação. O novo Código de Processo Civil (CPC), que entrou em vigor em 

março de 2016, tornou obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação e em quatro 

anos o número de sentenças homologatórias de acordo cresceu 30,1%, passando de 2.987.623 sentenças 

homologatórias de acordo no ano de 2015 para 3.887.226 em 2019. Em relação ao ano anterior, houve 

aumento de 228.782 sentenças homologatórias de acordo (6,3%). (BRASIL – CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2020, p. 258). 
599 Art. 3o, §3º, CPC/2015 – A conciliação, a mediação e outros métodos de resolução alternativa de conflitos 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. 
600 BRASIL – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2020, p. 215-236. 
601 BRASIL – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília, 2020, p. 95. 
602 Com efeito, as causas da morosidade da justiça são várias – anacronismo da organização judiciária, falta de 

recursos financeiros, deficiências da máquina judiciária, burocratização dos serviços, ausência de 

infraestrutura adequada, baixo nível do ensino jurídico e aviltamento da remuneração dos servidores – e 

nenhuma delas, isoladamente, explica o quadro atual de lentidão dos processos. É inquestionável, porém, que 

nossa anacrônica organização judiciária é responsável, em grande medida, pela dissonância existente entre a 

modernidade de nosso processo e o atraso na distribuição da justiça. (LOPES, João Batista. Efetividade do 

processo e a reforma do Código de Processo Civil: como explicar o paradoxo processo moderno – justiça 

morosa? Revista de Processo. vol. 27, n. 105, p. 105-128, jan.-mar. 2002, p. 128). 
603 Sobre o fenômeno da desjudicialização, sugere-se: BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização – um 

fenômeno histórico e global. Revista de Direito Notarial – RND. São Paulo, n. 01, p. 75-110, 2009.  
604 Art. 26, §7o; e Art. 27, caput, da Lei nº 9.514/1997. 
605 Decreto-Lei nº 9.760/1945, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.481/2007. 
606 Lei nº 11.441/2007; e Resolução nº 35 do CNJ. 
607 Art. 213 da Lei nº 6.015/1973, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004. 
608 Arts. 703 a 706 do CPC/2015. 
609 Art. 539 do CPC/2015. 
610 Arts. 879 e 880 do CPC/2015. 
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Contudo, o procedimento extrajudicial apresenta gastos, analisados adiante, que colocam em 

xeque o alcance social do procedimento. 

Antes de adentrar na análise dos custos do procedimento, é necessário discorrer sobre 

seus pontos positivos e a perspectiva de utilização no cenário de déficit habitacional atual. A 

usucapião, por si só, não é novidade no ordenamento jurídico, conforme já exposto, mas sua 

instrumentalização, antes só judicial, fazia com o que o direito material fosse de difícil 

efetivação, pela morosidade e pelas minúcias que tornam o processo de difícil finalização.  

Garantir o direito de usucapião na lei, tal como sempre foi, não basta. É preciso dar a 

ele efetividade prática, torná-lo real, permitindo que seu titular se valha da sua substância611. 

É com tal objetivo que a usucapião extrajudicial se estrutura, buscando facilitar a aquisição do 

direito de propriedade, fazendo com o que o processo deixe de ser um obstáculo ao 

requerente. O procedimento deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser um caminho 

para a satisfação do direito material, um aliado na busca pela efetivação do direito à moradia.  

O caminho extrajudicial é mais célere, menos custoso – não apenas pecuniariamente 

falando, mas também psicologicamente –, e auxilia na redução da carga desumana de 

processos submetidos ao Poder Judiciário 612 . Tal quadro de abarrotamento da Justiça e 

morosidade prejudica a todos, sobretudo a população de baixa renda, que é quem precisa com 

mais urgência dos bens jurídicos e que nem sempre tem condições de buscar os seus 

direitos613. É inegável, então, o interesse público concernente ao instrumento, que se presta a 

garantir o direito à moradia, o acesso à justiça pela população mais pobre, entre outros pontos 

positivos614.  

No que tange à celeridade, o ordenamento jurídico brasileiro, após a Emenda 

Constitucional nº 45/2004, elevou a duração razoável do processo à categoria de direito 

fundamental 615 . Diante do quadro do Judiciário acima exposto, conclui-se que tal 

mandamento constitucional não tem sido cumprido, mas é inegável o progresso na busca por 

tal efetivação.  

 
611 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 48. 
612 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 13. 
613 KHURI, Naila de Rezende. A função social do Registro de Imóveis na regularização fundiária urbana. In: 

LEITE, Luis Felipe Tegon Cerqueira; MENCIO, Mariana (Org.). Regularização fundiária urbana: desafios e 

perspectivas para a aplicação da lei 13.465/2017. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 253-296, p. 282. 
614 MELLO, Henrique Ferraz Côrrea de Mello. Usucapião extrajudicial. 2.. ed. São Paulo: YK Editora, 2018, 

p. 21. 
615 Art. 5o, LXXVII, da CF/1988 – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. 
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A usucapião extrajudicial é um desses avanços, sendo estruturada com o objetivo de 

ser célere, dar uma solução mais rápida ao usucapiente e, por outro lado, garantir a mesma 

“qualidade” que se tem na via judicial. Não é possível mensurar uma duração média dos 

procedimentos, já que tal análise é casuística, a depender da complexidade na notificação e na 

qualificação jurídica do caso616. Há relatos de procedimentos com duração de 3 semanas617 até 

alguns com 22 meses618, não havendo, portanto, uma mensuração média desse lapso.  

É de suma importância a celeridade no procedimento, exacerbada ao prestar-se ao 

direito à moradia, em que a morosidade inviabiliza a efetivação de tal direito social, além de 

ser prejudicial ao planejamento urbano, à economia, entre outras questões. Contudo, não se 

pode enxergar a celeridade como um fim em si mesma, já que a relação entre o Direito e o 

tempo é repleta de nuances, não cabendo ser respondida apenas pela análise do tempo 

cronológico. 

Segundo Ost 619 , há uma interação dialética entre tempo e Direito, já que a 

temporalidade não permanece exterior à matéria jurídica, como um simples quadro 

cronológico em que se desenrola sua ação; e, do mesmo modo, o Direito não se limita a impor 

ao calendário alguns prazos normativos. Nesse sentido, os instrumentos jurídicos – no 

momento, com enfoque na usucapião extrajudicial – condicionam o tempo, ao serem mais ou 

menos céleres, e se condicionam por ele, já que são inúmeras as inovações jurídicas 

justificadas pelo critério temporal, entre as quais a que é objeto desta pesquisa. 

A medida jurídica é o ritmo: se lenta em demasia, provoca frustrações e nutre as 

violências do futuro; se rápida demais, gera insegurança e desencoraja a ação620. Sob tal 

preceito deve-se fundamentar a usucapião extrajudicial, sendo célere a ponto de permitir a 

efetiva prestação jurisdicional, mas em uma medida que garanta o cumprimento das garantias 

constitucionais do processo.  

Como referencial para a questão temporal, utilizou-se a ideia do tempo kairológico e a 

sua relação com a duração razoável do processo. Essa é uma análise presente na obra de 

 
616 Por exemplo, um imóvel com um número elevado de confrontantes e titulares de direitos reais levará um 

tempo muito maior para concluir o processamento, em razão do número de notificações, eventual publicação 

de editais etc. Por sua vez, a dita usucapião de “matrícula”, em que só se notifica o titular registral, ou a que 

envolve um imóvel em condomínio edilício, no qual somente o síndico é notificado em substituição aos 

confrontantes, leva um tempo muito menor para sua conclusão. 
617 A fala é da professora Letícia Franco Máculan Assumpção, Registradora Civil e Tabeliã de Notas em Belo 

Horizonte/MG, em live no Instagram no perfil @milagresmarcelo, do dia 14/01/2020. 
618 COUTO, Maria do Carmo de Rezende Campos Couto. In: USUCAPIÃO extrajudicial: aspectos polêmicos 

relativos aos óbices do processamento. [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (1 h e 35 min). Publicado pelo canal CORI 

MG. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D3t0XRQAa-s. Youtube, 8 de jun. 2020>. Acesso 

em: 8 de jun. 2020.  
619 OST, François. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Florianópolis: EDUSC, 2005, p. 13-14. 
620 OST, François. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Florianópolis: EDUSC, 2005, p. 400. 
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Marden621, na qual defende-se a distinção entre celeridade e duração razoável do processo. Na 

visão do autor, não se pode trabalhar, em nível científico-filosófico, com um conceito de 

tempo que se utilize do mero critério cronológico, que é aquele marcado pela exatidão do 

tempo-calendário 622 . Deve-se utilizar o conceito de tempo kairológico, que é, de forma 

resumida, o tempo devido ou o tempo oportuno, oriundo da tradição grega623. 

Com base nessas ideias, haveria um ganho sistêmico indiscutível, pois a análise da 

tempestividade não levaria em conta apenas a ocorrência do resultado, mas também a sua 

dimensão qualitativa, que se dá na exigência de tempo suficiente para a prática dos atos 

essenciais à consecução dos objetivos624. Tal ideia vai ao encontro da vertente constitucional-

democrática do processo, na qual se garante a observância dos preceitos do contraditório, 

ampla defesa/argumentação, imparcialidade, fundamentação das decisões etc. 

É inaceitável que o processo perdure por tempo tão prolongado que cause a 

injustiça625, tal como ocorre em diversas ações judiciais de usucapião. Nesse sentido, a via 

extrajudicial é estruturada com vistas à celeridade e à consecução dos preceitos 

constitucionais do processo, já que todos os interessados são instados a se manifestar, 

inclusive terceiros desconhecidos por meio da publicação de edital; há possibilidade de 

impugnação/defesa por qualquer um deles; garante-se o tempo necessário às manifestações, 

entre outros pontos.  

Tem-se, então, dois instrumentos: o extrajudicial, que é célere, coaduna com os 

preceitos da duração razoável do processo e é efetivo; e o judicial, que é o oposto do primeiro. 

Faz-se necessário questionar o motivo da permanência da via judicial, já que, em um cenário 

de Judiciário abarrotado e de transferência das competências jurisdicionais, por que não tornar 

a via extrajudicial como a exclusiva para a usucapião?  

 
621  MARDEN, Carlos. A razoável duração do processo: o fenômeno temporal e o modelo constitucional 

processual. Curitiba: Juruá, 2015. 
622  MARDEN, Carlos. A razoável duração do processo: o fenômeno temporal e o modelo constitucional 

processual. Curitiba: Juruá, 2015, p. 96. 
623 “Enquanto chronos era uma expressão grega para designar o tempo cronológico, kairós era uma expressão 

mais ampla, que trazia em si as várias acepções possíveis de tempo, naquilo que os gregos chamavam de 

tempo oportuno ou tempo devido.” (MARDEN, Carlos. A razoável duração do processo: o fenômeno 

temporal e o modelo constitucional processual. Curitiba: Juruá, 2015, p. 114). 
624  MARDEN, Carlos. A razoável duração do processo: o fenômeno temporal e o modelo constitucional 

processual. Curitiba: Juruá, 2015, p. 116. 
625 “É imprescindível que o processo tenha uma certa duração, maior do que aquela que as partes desejam, 

porquanto o Estado deve assegurar aos litigantes o devido processo legal, amplo direito de defesa e 

contraditório e, até mesmo, tempo para se prepararem adequadamente. Contudo, nada justifica a interminável 

espera causada pela tormentosa duração do processo a que os cidadãos se veem submetidos e da qual, ao final, 

resta sempre a sensação de injustiça.” (HOFFMAN, Paulo. Razoável duração do processo. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, p. 17). 



129 

Em primeiro lugar, pelo postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Os 

custos inerentes à extrajudicialidade também são uma justificativa importante, já que a 

população que não tem condições de arcar com tais gastos não pode ser privada de demandar 

a usucapião. Tal situação será debatida adiante, já que o aumento do alcance social do 

procedimento extrajudicial é um dos objetivos da presente pesquisa. 

Pode-se mencionar, ainda, que as questões levadas ao extrajudicial são marcadas pela 

natureza consensual, em um cenário em que os titulares de direitos reais e/ou confinantes do 

imóvel são anuentes à usucapião, de forma expressa ou tácita 626 . Tem-se, ainda, os 

procedimentos pautados no justo título com quitação627 e a dita “usucapião de matrícula”. Não 

se mostra indicado sobrecarregar o Judiciário com questões como essas, nas quais o processo 

seria mera postergação da solução de casos já faticamente consolidados, podendo, inclusive, 

inviabilizar tal resolução, já que muitas ações de usucapião restam engessadas – 

principalmente na etapa da citação – e não alcançam o resultado final.  

O objetivo da pesquisa é delimitar a usucapião extrajudicial como um instrumento de 

efetivação da moradia adequada – que garante a segurança da posse e protege contra 

remoções forçadas –, sendo essa a sua função primária. Em plano secundário, ficariam os 

demais efeitos advindos do procedimento. Tal conceituação tem seus reflexos nos riscos do 

procedimento, já que a depender do viés seus resultados negativos podem ser potencializados, 

o que se busca evitar na pesquisa.  

No que toca à segurança da posse, o próprio Comentário-Geral nº 04 da ONU o coloca 

como o primeiro dos elementos da moradia adequada. Como afirmado anteriormente, não há 

hierarquia entre eles, já que todos são fundamentais, mas a segurança na posse é a pedra de 

toque, o elemento basilar sobre os quais serão desenvolvidos os demais componentes. É, sem 

dúvidas, o ponto central do direito à moradia, pois sem ela os moradores estarão em 

permanente ameaça, e o risco de despejo forçado será sempre iminente628. 

 
626 Essa interpretação [da anuência tácita] mostra-se eficiente, do ponto de vista econômico, pois imprime maior 

celeridade e diminui os custos do procedimento. A coletividade ganha com uma informação mais precisa da 

titularidade do bem. Diminui-se a quantidade ações judiciais, que perduram por vários anos, sem que haja 

qualquer informação da sua existência na matrícula do imóvel. O titular registral não sofre perda alguma, até 

mesmo porque permaneceu inerte por prazo suficiente para completar a usucapião. (COUTO, Marcelo de 

Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 52-53). 
627 A existência de negócio jurídico anterior demonstra a intenção do proprietário em transmitir o bem. Assim 

sendo, seu direito não é lesado, haja vista que agiu de forma consciente e na busca de seu interesse. 

Provavelmente, já teria havido a quitação integral do preço, mas, sem escrituração regular para a modificação 

da titularidade no âmbito registral. (COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 

3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 52). 
628 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia adequada na América Latina. In: ALFONSIN, Betânia de 

Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: 

diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, p. 17-40, p. 35. 
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O Estado, por muitas vezes, em vez de buscar alternativas e soluções para a moradia, 

acaba por remover de maneira forçada os moradores informais. Essa política remocionista é 

exatamente o que se combate com os instrumentos de segurança na posse, entre os quais a 

usucapião extrajudicial. Defende-se que a remoção dos assentamentos informais deve ser a 

ultima ratio, ocorrendo somente quando não houver outra solução viável629.  

Caso tenham de ocorrer, as remoções devem respeitar as garantias processuais 

constitucionais630 e as famílias devem ser reassentadas, o que pode, inclusive, representar um 

desafio maior do que regularizar. E isso se dá porque encontrar novas áreas é difícil – 

correndo-se o risco de retroalimentar o ciclo de irregularidades631 – e os gastos podem ser 

maiores, já que, além do monetário, há o custo social de realocar pessoas que tenham laços 

simbólicos longínquos estabelecidos naquele local632. 

A segurança da posse e a, consequente, proteção contra remoções forçadas 

representam, então, a função primária da usucapião extrajudicial. É imprescindível apontar 

para esse viés a fim de não se aproximar da perspectiva mercantilista da moradia, o que, 

inclusive, será refutado no tópico seguinte, a partir da conjugação da usucapião extrajudicial 

com as demais políticas públicas. Contudo, o resultado direto da usucapião, no recorte da 

pesquisa e pelos motivos já explanados, é a titulação da propriedade, e isso não é passível de 

alteração. A formalização da posse traz consigo uma série de deveres, destacando-se o 

pagamento de tributos relativos ao imóvel, água e luz outrora ilegais, entre outros. Mesmo 

com tais ônus, a propriedade é almejada pelos moradores informais e atores institucionais, já 

que ocasiona uma série de outros benefícios – objetivos secundários, nos ditames desta 

pesquisa –, os quais serão analisados a seguir. 

 
629 Cf. Comentário-Geral nº 7 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; ROLNIK, Raquel. Relatório da Relatora Especial para a 

moradia adequada como componente do direito a condições de vida adequadas, e para o direito à não-

discriminação neste contexto. Conselho de Direitos Humanos, 2009. 
630 “No que se refere especificamente às remoções forçadas de assentamentos informais de baixa renda, defende-

se que o direito à moradia adequada compreende o direito a um justo processo, no qual lhes sejam assegurados 

ampla participação, assim como pleno exercício do direito de defesa, a fim de se alcançar a prevalência do 

melhor interesse público no caso concreto.” (XAVIER, Vanilza Ribeiro; GAIO, Daniel. O processo 

administrativo nas remoções forçadas realizadas pelo Poder Público. Revista Jurídica Direito & Paz. São 

Paulo, SP. ano XIV, n. 43, p. 87-105, 2. semestre 2020, p. 102). 
631 XAVIER, Vanilza Ribeiro; GAIO, Daniel. O processo administrativo nas remoções forçadas realizadas pelo 

Poder Público. Revista Jurídica Direito & Paz. São Paulo, SP. ano XIV, n. 43, p. 87-105, 2. semestre 2020, p. 

100. 
632 Sobre o tema das remoções forçadas, sugere-se: GAIO, Daniel (Org.). Remoções forçadas e a administração 

pública. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2020. 
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É inegável, especialmente em países latinos como o Brasil, onde ser proprietário 

confere status e distinção633, que o título, além dos efeitos objetivos que são inerentes, carrega 

o subjetivismo de ser proprietário. Contudo, a propriedade isoladamente não é capaz de 

proporcionar a inclusão social, pois somente com a conjugação de políticas públicas é factível 

pensar – jamais afirmar com certeza, já que existe uma série de outras variáveis – na 

transformação dos moradores informais em cidadãos, integrados à cidade634. Vale mencionar 

que a vivência na informalidade e a busca pela concretização de direitos já são 

potencializadores do reconhecimento como cidadão635, e capazes, inclusive, de formar um 

novo ideário de cidadania, o que se dá independentemente de o resultado final ser a titulação. 

Ao desaparecer o fantasma do despejo, o morador se tranquiliza. Tal segurança se 

manifesta no desencadeamento de uma série de iniciativas familiares de benfeitorias/reformas 

do imóvel e iniciativas comunitárias de melhoria no ambiente do assentamento636.  

Para a correlação entre o título de propriedade e seus efeitos, destaca-se a pesquisa de 

Galiani e Schargrodsky637 pelo fato de ser mais fidedigna, já que compara grupos que eram 

semelhantes antes da titulação da propriedade, partilhando as mesmas características de 

estrutura da casa, vivendo próximos uns aos outros, em locais semelhantes quanto à 

habitabilidade. A partir de uma distribuição aleatória 638 , parte se torna proprietário dos 

 
633  LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da usucapião. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 75; HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da 

modernidade. Tradução de Claudio Carina. Revisão Técnica de Luísa Valentini. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2013. 
634 “[…] formalmente, a cidadania é universal e inclusiva, mas quando se trata de direitos sociais, apenas uma 

pequena parcela da população os exerce plenamente. Portanto, o espaço urbano no Brasil reflete a distribuição 

desigual da riqueza e a exclusão política das classes mais baixas. E enquanto a cidade fornece uma 

representação material dessas condições desiguais, ela também desempenha um papel importante para reforçá-

las, através da segregação espacial que ela estrutura.” (ASSIS, Mariana Prandini. Building homes while 

affirming rights: how the housing movement is changing brazilian urban landscape. The new school for social 

Research. New York. Disponível em: <http://liveencounters.net/2015-2/12-%20december-2015/1-volume-

civil-and-human-rights/mariana-prandini-assis-brazilian-urban-%20landscape/>. Acesso em: 10 fev. 2021). 
635  Cf. DIAS, Maria Tereza Fonseca. Ocupações urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte: 

redistribuição como reconhecimento na luta pelo exercício do direito à moradia adequada. Revista de Direito 

da Cidade. vol. 10, n. 02, p. 1.153-1.176, 2018; MESQUITA FILHO, Osvaldo José Gonçalves de. O papel das 

ocupações urbanas para a efetivação da justiça social: uma análise da Ocupação Izidora. In: PAGANI, Elaine 

Adelina (Org.). Direito urbanístico e planejamento urbano: novos desafios para o Brasil. vol. 05, Porto 

Alegre: OABRS, 2020, p. 535-549. 
636 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 236-237. 
637 GALIANI, Sebastian; SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. 

SSRN, 2010. 
638 “Houve a desapropriação das áreas para a concessão dos títulos de propriedade aos posseiros. Parte dos 

proprietários aceitou o valor da indenização, o que ocasionou a titulação daqueles que ali habitavam. Contudo, 

outra parcela optou por discutir judicialmente o valor a ser pago na desapropriação, postergando ou 

inviabilizando a entrega dos títulos de propriedades para os posseiros destas áreas.” (GALIANI, Sebastian; 

SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. SSRN, 2010, p. 02-03). 
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imóveis e a outra não, comparando-se, nos anos seguintes, as alterações nas condições de 

vida. 

Com relação às melhorias/reformas nos imóveis, os autores concluem que a titulação 

da propriedade aumenta substancialmente a qualidade da moradia, com os efeitos estimados 

robustos, parecendo ser consequência dos futuros ganhos econômicos induzidos pela 

titulação639. Tal causalidade não é defendida somente por esta pesquisa640 , apresentando 

também relação com a moradia adequada, já que aspectos físicos do imóvel são componentes 

essenciais desse direito, sendo, inclusive, parâmetros primários para aferição do déficit 

habitacional. 

Essa questão das reformas/melhorias no imóvel e na comunidade, juntamente com a 

possibilidade de comercialização e a valorização que é inerente à formalização da posse, ativa 

micromovimentações na economia, as quais quando realizadas em larga escala podem 

repercutir positivamente no desenvolvimento econômico como um todo641. A relação entre o 

título de propriedade e os efeitos econômicos já foi discutida em tópico específico642, mas é 

importante mencionar alguns pontos positivos, corroborando com o arcabouço teórico já 

trabalhado, mesmo que adiante critique-se o viés economicista da regularização fundiária. 

Com base nas ideias de De Soto, os instrumentos de regularização fundiária no geral, 

não só a usucapião extrajudicial, vêm se estruturando em um viés voltado à titulação da 

propriedade, em especial após a Lei nº 13.465/2017. Tal visão objetiva transformar o capital 

morto – moradia informal – em ativo na economia, o que se dá por meio de um sistema 

formal de propriedades voltado a tal função. Atrela-se a moradia à obtenção de crédito, 

utilizando-se do bem como garantia para tomada de empréstimos, o que, sem dúvidas, é 

importante para o desenvolvimento, mas não da forma como é defendido. 

É inegável a importância da utilização de imóvel como garantia financeira, já que é 

difícil conceber situações de oferecimento de crédito formal sem o estabelecimento do bem 

 
639 GALIANI, Sebastian; SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. 

SSRN, 2010, p. 22. 
640  Cf. ILD, Instituto Libertad y Democracia. La guerra de los notarios. Disponível em: 

<https://www.ild.org.pe/books/the-war-of-notary-publics/la-guerra-de-los-notarios>. Acesso em: 11 fev. 2021; 

KUNDU, Amitabh. Tenure security, housing investment and environmental improvement: the case of Delhi 

and Ahmedabad, India. In: PAYNE, Geoffrey (Org.). Land, rights and innovation: improving tenure security 

for the urban poor. London: ITDG Publishing, 2002, p. 136-157; ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a 

colonização da terra e da moradia na era das finanças. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 214; GILBERT, 

Alan; VARLEY, Ann. Landlord and tenant: housing the poor in urban Mexico. London, New York: 

Routledge, 2002. 
641 FERRAZ, Patrícia André de Camargo. Regularização fundiária e desenvolvimento econômico sustentado: 

novos instrumentos jurídicos para a regularização de terras urbanas. Alternativas de custeio. In: NALINI, José 

Renato; LEVY, Wilson (Org.) Regularização fundiária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 127-154, p. 

131. 
642 Ver tópico 3.3. 
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como garantia643, a não ser que as taxas de juros sejam elevadas ou a garantia seja pessoal, o 

que também é mais difícil no círculo populacional de baixa renda. Dados do Banco Central do 

Brasil (BACEN) demonstram que o crédito consignado atrelado à garantia tem juros médios 

de 30,5% ao ano, enquanto o sem garantia apresenta percentuais de 111,2% ao ano644. 

Essa situação se justifica pelo chamado spread bancário645, que é menor nas operações 

com garantias reais, já que as taxas de inadimplemento são menores e as chances de êxito na 

recuperação do crédito são maiores. Isso porque a instituição financeira sabe de antemão que 

o devedor possui patrimônio suficiente em caso de eventual execução, o que eleva a 

segurança em tais negócios646. Por tal razão, as operações com garantia real totalizam 61,93% 

do total analisado647 , possuindo, ainda, taxas de empréstimos mais reduzidas do que as 

garantias pessoais648.  

Todo esse cenário é construído mesmo com um arcabouço protetivo a favor do 

tomador de empréstimos que possui somente o imóvel dado em garantia, o qual é legalmente 

considerado como bem de família, utilizado para moradia e, por isso, impossibilitado de 

penhora na maior parte dos casos649. Tal aspecto ganha evidência no cenário da moradia 

informal de baixa renda, já que, na maioria das vezes, a família titulada só possui aquele 

imóvel, sendo essa condição, inclusive, requisito para a regularização em alguns casos, como 

 
643 “Como conceder crédito a juros baixos sem que seu tomador possa oferecer algum imóvel em garantia? 

Como estimular políticas de acesso ao crédito em condições mais favoráveis aos indivíduos, se nos casos de 

inadimplência não se pode contar com um sistema registral eficiente e que impeça, efetivamente, a ocorrência 

de fraudes e simulações? Como estender o crédito a indivíduos que compõem a camada da população 

economicamente menos favorecida e que ostentam a pecha de meros posseiros em relação a imóveis 

adquiridos legitimamente por eles, não obstante?” (CEOLIN, Ana Caroline Santos. A regularização fundiária 

como instrumento de inclusão social e de superação da pobreza: estudo de caso da comarca de São João da 

Ponte em Minas Gerais. Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, p. 75-104, jul.-

dez. 2015, p. 79). 
644 BRASIL – BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de economia bancária, 2018, p. 49. Disponível em: 

<https.//www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/reb_2018.pdf.>. Acesso em: 4 mar. 

2021 
645 “A diferença entre a taxa de juros paga para a captação do recurso e a taxa de juros cobrada para a concessão 

do empréstimo denomina-se spread bancário. No spread estão embutidos todos os custos necessários para o 

exercício da atividade bancária, v.g. despesas administrativas, impostos, juros pagos ao poupador, bem como a 

probabilidade de inadimplemento do contrato firmado. Uma parcela do spread é ainda representada pela 

remuneração auferida pelo banco em razão do exercício da atividade.” (BECKER, Bruno. A regularização 

fundiária como instrumento propulsor do desenvolvimento econômico e a função econômica do Registro de 

Imóveis. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo: Revista dos Tribunais. vol. 72, p. 17-126, jan.-jul. 2012, p. 

42).  
646 BECKER, Bruno. A regularização fundiária como instrumento propulsor do desenvolvimento econômico e a 

função econômica do Registro de Imóveis. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

vol. 72, p. 17-126, jan.-jul. 2012, p. 114. 
647 BECKER, Bruno. A regularização fundiária como instrumento propulsor do desenvolvimento econômico e a 

função econômica do Registro de Imóveis. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

vol. 72, p. 17-126, jan.-jul. 2012, p. 63. 
648 BRASIL – BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de economia e crédito. Brasília, 2006, p. 57. 
649 Lei nº 8.009/1990. 
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por exemplo na usucapião constitucional urbana. Dito isso, o cenário ganha outros contornos, 

que serão mais bem trabalhados a seguir, sendo importante frisar que, no geral, as instituições 

financeiras oferecem condições melhores para a tomada de empréstimos caso haja a garantia 

real650. 

Na esteira dos argumentos econômicos, vale mencionar que a formalização de imóveis 

acarreta o aumento das transações entre imóveis, o que, por sua vez, aumenta a arrecadação 

do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Eleva-se, também o número de 

contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 

ressaltando-se que a situação de posse informal também faz incidir tal tributo, já que muitos 

imóveis sem matrícula possuem cadastro municipal651.  

A literatura especializada aponta outros efeitos correlacionados à titulação da 

propriedade: aumento da renda per capita652; diminuição do tamanho da família, que se dá 

pelo decréscimo da taxa de fertilidade653; melhorias na formação educacional familiar654; mais 

oportunidades de trabalho para as mulheres e menos trabalho infantil655; maior acesso à água 

e eletricidade 656 ; diminuição dos impactos pós-desastres 657 , entre outros. Considera-se, 

contudo, inadequado afirmar que essas consequências estão diretamente relacionadas à 

 
650 “Percebe-se que, apesar das dificuldades de recuperação de garantias existentes no Brasil, elas parecem 

reduzir as taxas de juros de forma significativa. O efeito pareceu ser bastante forte para o caso em que 

sorteamos aleatoriamente uma operação entre as modalidades escolhidas e a passamos do estado “sem 

garantias” para o estado “com garantias”.” (BRASIL – BANCO CENTRAL DO BRASIL. Avaliação de 5 

anos do Projeto Juros e Spread Bancário, 2004, p. 78). 
651  Evidentemente, os cadastros multifinalitários mantidos pelos órgãos públicos não responderão pelas 

competências próprias dos cartórios de registro de imóveis, mas uma aproximação desses cadastros é 

providência que já tarda no país, sobretudo quando se pensa na finalidade pública da atividade administrativa. 

(FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes. A função social do registro imobiliário. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 6, n. 36, p. 39-45, nov.-dez. 2007, p. 42). 
652 ANDRADE, Maria Isabela de Toledo. Direitos de propriedade e renda pessoal: um estudo de caso das 

Comunidades do Caju. Dissertação (Mestrado em Economia). Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Rio de Janeiro, 2006; ANDRADE, Maria Isabela de Toledo. Direitos de propriedade e renda pessoal: um 

estudo de caso das Comunidades do Caju. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, vol. 13, n. 26, p. 261-274, dez. 

2006. 
653 GALIANI, Sebastian; SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. 

SSRN, 2010, p. 22-25.  
654 GALIANI, Sebastian; SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. 

SSRN, 2010, p. 25-28. 
655  ILD, Instituto Libertad y Democracia. La guerra de los notarios. p. 22-24. Disponível em: 

<https://www.ild.org.pe/books/the-war-of-notary-publics/la-guerra-de-los-notarios>. Acesso em: 11 fev. 2021; 

FELDER-KUZU, Naoko. Micro-credit, micro-franchising and women entrepreneurs. In: DE SOTO, 

Hernando; CHENEVAL, Francis (Org.). Realizing property rights. Swiss Human Rights Books, Ruffer&Rub, 

2006, p. 247-259. 
656  ILD, Instituto Libertad y Democracia. La guerra de los notarios. p. 25. Disponível em: 

<https://www.ild.org.pe/books/the-war-of-notary-publics/la-guerra-de-los-notarios>. Acesso em: 11 fev. 2021. 
657  ILD, Instituto Libertad y Democracia. La guerra de los notarios. p. 26-32. Disponível em: 

<https://www.ild.org.pe/books/the-war-of-notary-publics/la-guerra-de-los-notarios>. Acesso em: 11 fev. 2021; 

DE SOTO, Hernando. O mistério do capital. Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 

219. 
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titulação da propriedade e, por isso, tais relações de causalidade não serão consideradas pela 

pesquisa. Muitas dessas pesquisa – não todas, vale ressaltar658 – defendem essas correlações 

sem qualquer embasamento empírico confiável, sem análise profunda e detida sobre cada um 

desses efeitos, apontando, ainda, implicações completamente distintas a uma mesma causa, o 

que demonstra imprecisão metodológica. 

Diante de todos esses benefícios da titulação da propriedade, é fundamental que, em 

qualquer processo de regularização fundiária, haja investimento significativo em campanhas 

de comunicação que esclareçam a importância do trabalho, desconstruindo temores e 

construindo o real significado da inclusão territorial659.  

Conclui-se, então, que a usucapião extrajudicial vem complementar e aprimorar o 

procedimento de regularização fundiária, como mais um mecanismo, simplificado e eficaz, 

para legalizar imóveis 660 . É necessário que os mencionados benefícios do procedimento 

estejam disponíveis ao maior número possível de moradores informais, especialmente de 

baixa renda. Nesse sentido, inicia-se, a seguir, a análise dos custos do procedimento e de seu 

alcance social. 

5.2. Os custos da usucapião extrajudicial e o seu alcance social 

A usucapião, por si só, carrega uma perspectiva individualista, já que é pleiteada por 

um particular em face de outro, situando-se, na maior parte das vezes, na esfera intersubjetiva, 

e não como instrumento utilizado pelo Poder Público. O objetivo da pesquisa é fomentar a 

perspectiva coletiva/social da usucapião extrajudicial, buscando alternativas para aumentar o 

alcance social do instituto661, para que – sem deixar de lado a sua utilização individual, que 

será, inclusive, elevada – também passe a fazer parte das políticas públicas habitacionais e de 

regularização fundiária.  

 
658 A pesquisa supracitada de Andrade e a de Galiani e Schargrodsky apresentam um embasamento empírico e se 

utilizam de metodologia científica adequada, podendo, pois, ser consideradas nesse sentido. 
659  SOARES, Priscila et al. A regularização fundiária na favela da Rocinha: aprendizado e desafios. In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia adequada: o que é, para 

quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 247-260, p. 258-259. 
660  CEOLIN, Ana Caroline Santos. A regularização fundiária como instrumento de inclusão social e de 

superação da pobreza: estudo de caso da comarca de São João da Ponte em Minas Gerais. Revista de Direito 

Urbanístico, Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, p. 75-104, jul.-dez. 2015, p. 89. 
661 Nesse sentido, “[...] não se pode negar, como entrave à utilização do procedimento extrajudicial de usucapião, 

o elevado custo das despesas cartorárias, especialmente em se tratando da coletividade que se reúne em 

núcleos urbanos informais. Assim, é importante a discussão a respeito da ampliação da usucapião extrajudicial 

para o âmbito da coletividade.” (THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu 

Andrade. Usucapião especial urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: 

Appris, 2019, p. 113). 
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Em razão dos custos, questiona-se se o procedimento extrajudicial é acessível à 

população de baixa renda, ou seja, se é destinado a atingir a população de baixa renda, que é 

maioria na moradia informal, ou se acaba afastando tal estrato social. A intenção não é excluir 

a classe média/alta 662  da regularização por tal meio, já que a formalização da posse é 

necessária em qualquer camada social, surtindo, da mesma forma, os ditos efeitos positivos de 

efetivação da moradia adequada. Entretanto, é notório que tal situação de informalidade é 

mais comum nas classes de baixa renda, e é nesse sentido que a pesquisa analisa os custos 

fixos do procedimento com o objetivo de defender o aumento do seu alcance social. 

Os emolumentos, que representam grande parte do gastos, são os valores pagos nas 

serventias extrajudiciais. Previstos na CF/1988 663  e na Lei nº 10.169/2000, devem 

corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços notariais e 

registrais664. São definidos em lei específica estadual665, porque devem refletir as diferenças 

socioeconômicas territoriais; atualizados anualmente; definido por faixas de valores666, sendo 

vedada a cobrança de percentual sobre o negócio jurídico667; e devem levar em consideração a 

natureza pública e o caráter social dos serviços prestados668. 

No caso da usucapião extrajudicial, o Provimento nº 65/CNJ menciona uma ideia 

inicial de cobrança: a ata notarial tem conteúdo financeiro; ao procedimento no Registro de 

Imóveis é devido 50% do valor previsto para o registro, a título de processamento e 

independentemente do resultado; e ao registro, em caso de deferimento, são devidos os 

mesmos 50% do ato registral669. Tal previsão não é vinculante e é provisória, já que somente 

tem vigência até a edição de legislação estadual específica670.  

 
662 “O direito de regularização não pode estar restrito à camada da população de renda mais baixa. Também o 

cidadão de renda média ou alta que, por falta de cautela ou desconhecimento, acabou por adquirir lote em 

parcelamento irregular ou clandestino tem direito a ver sua situação regularizada e ver seu direito de 

propriedade protegido. O fato de alguém se encontrar acima do que se enquadra como baixa renda não é 

sinônimo de que possui o discernimento necessário para entender que o imóvel que adquiriu não está 

regularizado.” (COUTO, Maria do Carmo de Rezende Campos. Regularização Fundiária de Interesse 

Específico. Boletim do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB. São Paulo, ed. 347, 2013, p. 55 apud 

CEOLIN, Ana Caroline Santos. A regularização fundiária como instrumento de inclusão social e de superação 

da pobreza: estudo de caso da comarca de São João da Ponte em Minas Gerais. Revista de Direito Urbanístico, 

Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, p. 75-104, jul.-dez. 2015, p. 90). 
663 Art. 236, §2º, da CF/1988. 
664 Art. 1o, parágrafo único, da Lei nº 10.169/2000. 
665 Art. 2o, caput, da Lei nº 10.169/2000. 
666 Art. 2o, III, b), da Lei nº 10.169/2000. 
667 Art. 3o, II, da Lei nº 10.169/2000. 
668 Art. 2o, caput, da Lei nº 10.169/2000. 
669 Art. 26 do Provimento nº 65/CNJ. 
670 Art. 26 do Provimento nº 65/CNJ – Enquanto não for editada, no âmbito dos Estados e do Distrito 

Federal, legislação específica acerca da fixação de emolumentos para a procedimento da usucapião 

extrajudicial, serão adotadas as seguintes regras. (grifos nossos). 
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Quanto ao valor do imóvel, cada estado adota critério diversos para definir o valor do 

bem, optando-se geralmente pelo maior valor entre a avaliação fiscal e o de mercado671. Já os 

demais atos necessários ao procedimento – notificações, diligências, publicação de edital, 

arquivamentos etc. – têm cobrança regular, nos moldes da legislação estadual672. 

A despeito de a literalidade da norma levar ao entendimento supracitado sobre os 

valores, o CNJ, em consulta formulada pelos Registradores de Imóveis de SP, esclareceu que 

a cobrança deve ocorrer da seguinte forma: na apresentação do requerimento é devido 50% do 

valor do previsto para o registro; caso o pedido seja deferido, mais 50% do valor para 

registro; e pelo registro da propriedade ainda é devido um ato completo de registro, ou seja, 

mais 100% do valor de registro673. Dessa feita, haveria a cobrança total de 2 atos de registros, 

em caso de deferimento.  

Pelo fato de a forma de cobrança do Provimento nº 65/CNJ ter essa natureza 

temporária e facultativa, cabe aos estados editarem as respectivas legislações específicas. Foi 

nesse ponto a principal dificuldade de realização da pesquisa em todos os estados brasileiros. 

Encontram-se os valores dos emolumentos e as respectivas faixas de valores674, mas 

não é possível interpretá-los, já que não se sabe a forma de cobrança da usucapião 

extrajudicial. Buscou-se, então, a ajuda de profissionais e professores – atuantes na seara 

notarial e registral – nos estados em que não era possível entender a forma de cobrança. Em 

caso de insucesso, iniciou-se o envio de e-mails padrão aos cartórios das capitais de cada 

estado, simulando que o pesquisador era um advogado buscando informações para um 

procedimento a ser iniciado na serventia 675 . Optou-se por essa dissimulação, já que a 

apresentação como pesquisador em coleta de dados só se mostrou infrutífera.  

 
671 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 424. 
672 Art. 26, parágrafo único, do Provimento nº 65/CNJ. 
673 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 427. 
674 Vale o destaque negativo para o Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Ceará, em que não foi possível 

encontrar a tabela atualizada para 2021 no site dos respectivos Tribunais de Justiça. Foi necessário entrar em 

contato com os cartórios locais e fazer uma solicitação, o que dificulta, como um todo, a utilização dos 

serviços notariais e registrais. 
675 O padrão do e-mail foi o seguinte: “Bom dia/boa tarde/boa noite! Meu nome é Osvaldo, sou advogado e 

liguei no cartório para saber a forma de cobrança da usucapião extrajudicial no (estado) e me disseram para 

entrar em contato nesse e-mail. Como sou de MG, e meu cliente me pediu para cotar todos os custos 

da usucapião a ser possivelmente realizada no seu cartório, tenho que entender a forma de cobrança e gostaria 

muito da sua ajuda. No (estado), como é cobrado no Registro de Imóveis? Segundo o Provimento 65/CNJ, em 

que se cobra 50% do registro pelo processamento e, em caso de deferimento, mais 50% para o registro, ou 

seja, 1 ato completo de registro em caso de deferimento; ou como se cobra em SP, que se cobra 50% para o 

processamento e, em caso de deferimento, 50% do registro e 1 mais ato de registro completo, cobrando, então, 

2 atos de registro? Ou alguma outra forma? Quanto à ata notarial, é com conteúdo financeiro? Como ficou 

sedimentada a questão? Obrigado. Att., Osvaldo José Gonçalves de Mesquita Filho.” 
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Grande parte desses e-mails não tiveram êxito, sendo sucedidos por um longo 

processo de ligação telefônica nos cartórios de todas as capitais do Brasil. Entrou-se em 

contato, ao menos, com três cartórios de cada capital, procurando aumentar o leque caso 

houvesse divergência na forma de cobrança apresentada. Optou-se pelas capitais pelo fato de, 

no geral, apresentarem os cartórios com maior qualificação técnica e que provavelmente já 

teriam realizado alguma usucapião extrajudicial. 

Quantos aos resultados, é praticamente uníssono que a cobrança da ata notarial tem 

conteúdo financeiro, não havendo divergência em nenhum estado do Brasil676. A celeuma 

ficou restrita à cobrança no Registro de Imóveis, o que, ao menos, reduziu o campo 

investigativo do pesquisador.  

Na maioria dos estados, não há previsão na normativa estadual ou, ao menos, 

orientação correcional ou de órgãos classistas sobre a forma de cobrança do procedimento. No 

Apêndice desta dissertação, são feitos os devidos esclarecimentos sobre a forma de obtenção 

das informações em cada estado, mencionando a fonte normativa, caso exista.  

No corpo do texto, a seguir, serão apresentados os custos de três estados: São Paulo, 

que possui o maior déficit habitacional absoluto do país677; Maranhão, que é detentor do 

maior678 déficit habitacional relativo679; e Minas Gerais, por ter obtido o maior preço para os 

imóveis de menor valor – que, tendencialmente, pertencem à população de baixa renda – e, 

como não podia ser diferente, pela pesquisa desenvolver-se no Programa de Pós-Graduação 

em Direito da UFMG. 

Metodologicamente, a pesquisa separou os valores em fixos e variáveis. Toda 

usucapião – independentemente de valor do imóvel, localidade, número de envolvidos etc. – 

demandará os seguintes gastos, que são os fixos: a ata notarial; a prenotação/autuação, que é 

valor pago a título de protocolo no Registro de Imóveis; o edital para eventuais terceiros 

interessados; a notificação dos três entes federados (União, Estados ou DF, Município); o 

processamento no Registro de Imóveis; e o registro, que é o valor pago em caso de 

 
676 Cabe mencionar duas excepcionalidades, que não são, contudo, divergências. O primeiro caso é do Pará, em 

que a ata tem conteúdo financeiro, mas a cobrança é por lauda, o que até faz o estado ser desconsiderado para 

fins de análise comparativa. O segundo é o Rio Grande do Norte, em que a ata tem conteúdo financeiro, mas o 

valor é único (R$ 845,00). 
677 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, 

p. 113. 
678 No ano de 2019, o Maranhão encontra-se empatado com Roraima, ambos com 15,2% de déficit habitacional. 

Contudo, optou-se pelo Maranhão, já que o estado apresentava, isoladamente, o maior déficit habitacional 

relativo em 2016, 2017 e 2018. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. 

Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 14; 46; 80).  
679 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, 

p. 113.  
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deferimento. Pode-se, ainda, adicionar mais um ato integral de registro do título, indo no 

sentido da citada orientação dada pelo CNJ; ou alguma outra forma de cobrança, a depender 

da legislação estadual. 

Em relação aos valores variáveis, determinou-se que seriam: (i) os que não estão 

presentes em todos os casos de usucapião; (ii) aqueles que ocorrem em todos, mas em número 

variável a depender da situação; e (iii) aqueles em que não se pôde determinar um preço fixo 

pela sua própria natureza. Optou-se por tal construção metodológica porque não é possível 

aferir, de forma técnico-científica, uma média de casos em que tal ato é realizado; uma média 

de atos pelos procedimentos já realizados; nem uma média de preço nos valores não 

tabelados, respectivamente.  

De forma exemplificativa, a abertura de matrícula, embora presente na maioria dos 

casos, não ocorre nos casos de “usucapião de matrícula”, em que o registro é feito de forma 

contínua em relação aos atos anteriores. Por sua vez, a notificação dos titulares de direitos 

registrais e confinantes é ato variável, não sendo possível, contudo, mensurar uma média de 

ocorrência. Já nos estados em que se cobra pelo arquivamento de documentos, todos os 

procedimentos demandam tais atos, mas em número totalmente variável, sem possibilidade de 

qualquer média.  

Quanto ao advogado, a cobrança de honorários advocatícios é de natureza técnico-

subjetiva, sendo pactuado entre as partes. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) elabora 

uma tabela de valores em âmbito estadual, como forma de referencial para a cobrança, não 

havendo, contudo, qualquer vinculação entre os valores previstos e o que é efetivamente 

cobrado. Para fins elucidativos, a tabela de Minas Gerais sugere a cobrança de 4% do valor de 

imóvel para o procedimento extrajudicial680, e 20% do valor da causa – que acaba sendo o 

valor do imóvel – para a usucapião judicial681. 

Tais parâmetros de cobrança evidenciam a complexidade da via judicial e refutam os 

argumentos de que é menos custosa que a extrajudicial, já que a simples cobrança do 

advogado supera todos os gastos do novel procedimento. Em caso de o requerente ser 

assistido pela Defensoria Pública ou por órgão de assistência judiciária, a via jurisdicional se 

torna menos dispendiosa, já que os únicos gastos seriam as custas processuais e o registro do 

 
680 Art. 120 da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais. Disponível em: 

<https://www.oabmg.org.br/areas/tesouraria/doc/tabela%20de%20honor%C3%A1rios.pdf>. Acesso em: 20 

fev. 2021. 
681 Art. 28 da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais. Disponível em: 

<https://www.oabmg.org.br/areas/tesouraria/doc/tabela%20de%20honor%C3%A1rios.pdf>. Acesso em: 20 

fev. 2021. 
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título formado na sentença, os quais, na grande maioria dos casos, se encontram abarcados 

pela gratuidade judicial, quase unânime no caso de o requerente ser assistido por tais órgãos.  

O objetivo da pesquisa não é realizar esse comparativo entre a via judicial e 

extrajudicial, já que todos os argumentos mencionados fogem ao escopo da pesquisa, não 

sendo possível realizar tal cotejo, restringindo-se a análise aos custos fixos da usucapião 

extrajudicial. 

Outro ato que ocorre em todos os procedimentos, mas que não foi analisado pelo fato 

de sua cobrança ser de natureza técnico-subjetiva, foi a elaboração de planta e memorial 

descritivo por profissional competente. Assim como na fixação dos honorários advocatícios, 

não há qualquer valor médio, ficando a cargo da pactuação entre as partes, o que impede o seu 

cômputo nos custos fixos do procedimento para os fins almejados pela pesquisa. 

Como parâmetro de análise, 10 valores de imóveis foram escolhidos682, determinados 

de forma progressiva, de forma a espelhar a variação existente nas faixas de valores das 

tabelas de emolumentos estaduais. Passado isso, calcularam-se os já mencionados valores 

fixos683, ressaltando que os valores variáveis não foram abarcados684, pelas razões já expostas. 

O resultado do Procedimento no Registro de Imóveis (Proced. RI) foi a soma dos 

seguintes custos fixos: valor constante na lei estadual a título de processamento da usucapião 

extrajudicial; valor da prenotação; valor da publicação de edital, se previsto expressamente na 

legislação estadual; e valor da notificação multiplicado por três, já que obrigatoriamente é 

direcionada a Município, Estado e União685.  

A título exemplificativo, demonstra-se a forma de obtenção desses valores em São 

Paulo, Maranhão e Minas Gerais: 

Tabela 1 – Forma de obtenção de valores em São Paulo, Maranhão e Minas Gerais 

 
Processamento Prenotação 

Intimação entes 

públicos 

MG R$ 2.120,91 R$ 43,47 R$ 450,69 

 
682 R$ 50.000; R$ 100.000; R$ 200.000; R$ 300.000; R$ 400.000; R$ 500.000; R$ 1.000.000; R$ 1.500.000; R$ 

2.000.000; R$ 4.000.000. 
683 Ata notarial de usucapião extrajudicial; prenotação/autuação no Registro de Imóveis; notificação dos três 

entes públicos (Município, Estado e União); processamento no Registro de Imóveis; registro. 
684 Notificação dos titulares de direitos reais e confrontantes, se houver; abertura de matrícula; publicação de 

edital, que, a despeito de acontecer em todos os procedimentos, é feita de forma diversa a depender do estado, 

não sendo prevista na tabela de emolumentos estadual; diligência, se houver; arquivamento, se for cobrado; 

cobrança dos honorários advocatícios; gastos com a planta e o memorial descritivo, que, à semelhança do 

advogado, são de natureza técnico-subjetiva; pagamento de valores ao Município, entre outros gastos. 
685 Em caso de previsão da notificação na tabela de emolumentos relativa ao Registro de Imóveis, utilizou-se tal 

valor como parâmetro. Contudo, na maioria dos estados, não há previsão nesse sentido, utilizando-se, então, a 

notificação realizada pelo Registro de Títulos e Documentos como parâmetro, já que costumeiramente é tal 

especialidade que cumpre tal função. 
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SP 50% valor do registro R$ 62,92 R$ 260,01 

MA 50% valor do registro R$ 32,22 R$ 119,40 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor. 

Em caso de estados que preveem a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) na atividade notarial e registral, utilizou-se como parâmetro a tabela referente 

à capital, já que é, geralmente, onde se concentra a maior parcela do déficit habitacional. Tal 

opção também se deu no caso do Amazonas, em que se tem uma tabela do interior e uma de 

Manaus, sendo esta última a considerada.  

Nesses termos, segue o cálculo referente a Minas Gerais, que possui forma peculiar de 

cobrança. A ata notarial segue o Provimento nº 65/CNJ, sendo de conteúdo financeiro. Já o 

processamento no Registro de Imóveis tem valor fixo, independentemente do êxito e do valor 

do imóvel, sendo atualmente de R$ 2.120,91, que, ainda, serão somados aos demais atos 

abarcados no Proced. RI. Em caso de deferimento, é devido um ato completo de registro. Vale 

ressaltar que se considerou a tabela sem ISS:  

Tabela 2 – Valores fixos discriminados de acordo com as faixas de valores dos imóveis – 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Valor Imóvel Ata Notarial Proced. RI Registro RI Valor Total 

R$ 50.000 R$ 1.311,50 R$ 2.615,07 R$ 1.311,50 R$ 5.238,07 

R$ 100.000 R$ 1.994,56 R$ 2.615,07 R$ 1.994,56 R$ 6.604,19 

R$ 200.000 R$ 2.887,10 R$ 2.615,07 R$ 2.887,10 R$ 8.389,27 

R$ 300.000 R$ 3.340,24 R$ 2.615,07 R$ 3.340,24 R$ 9.295,55 

R$ 400.000 R$ 3.430,19 R$ 2.615,07 R$ 3.430,19 R$ 9.475,45 

R$ 500.000 R$ 3.762,30 R$ 2.615,07 R$ 3.762,30 R$ 10.139,67 

R$ 1.000.000 R$ 4.677,40 R$ 2.615,07 R$ 4.677,40 R$ 11.969,87 

R$ 1.500.000 R$ 5.456,15 R$ 2.615,07 R$ 5.456,15 R$ 13.527,37 

R$ 2.000.000 R$ 5.846,62 R$ 2.615,07 R$ 5.846,62 R$ 14.308,31 

R$ 4.000.000 R$ 7.308,52 R$ 2.615,07 R$ 7.308,52 R$ 17.232,11 

Fonte: TJMG (2021).  

No Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), os emolumentos são cobrados conforme 

determina o Provimento nº 65/CNJ, com a ata notarial de conteúdo financeiro e no Registro 

de Imóveis com a cobrança de 50% do valor previsto para o registro a título de processamento 

e, em caso de deferimento, cobrança de mais 50% do valor do registro686. Não há o valor de 

processamento fixo, tal como existe no TJMG, e também se considerou a tabela sem ISS: 

Tabela 3 – Valores fixos discriminados de acordo com as faixas de valores dos imóveis – 

Tribunal de Justiça do Maranhão 

Valor Imóvel Ata Notarial Proced. RI Registro RI Valor Total 

R$ 50.000 R$ 835,84 R$ 587,45 R$ 435,83 R$ 1.859,12 

R$ 100.000 R$ 1.633,24 R$ 1.002,34 R$ 850,72 R$ 3.486,30 

 
686 Item 16.36 da Tabela de Emolumentos do TJMA. 
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Valor Imóvel Ata Notarial Proced. RI Registro RI Valor Total 

R$ 200.000 R$ 3.988,26 R$ 1.813,94 R$ 1.662,32 R$ 7.464,52 

R$ 300.000 R$ 4.986,18 R$ 2.748,51 R$ 2.596,89 R$ 10.331,58 

R$ 400.000 R$ 7.790,97 R$ 3.397,4 R$ 3.245,78 R$ 14.434,15 

R$ 500.000 R$ 9.738,11 R$ 4.208,89 R$ 4.057,27 R$ 18.004,27 

R$ 1.000.000 R$ 13.240,26 R$ 6.771,75 R$ 6.620,13 R$ 26.632,14 

R$ 1.500.000 R$ 14.046,67 R$ 7.174,95 R$ 7.023,33 R$ 28.244,95 

R$ 2.000.000 R$ 14.902,13 R$ 7.385,67 R$ 7.234,05 R$ 29.521,85 

R$ 4.000.000 R$ 16.283,86 R$ 8.293,55 R$ 8.141,93 R$ 32.719,34 

Fonte: TJMA (2021).  

No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a tabela de emolumentos inclui o 

valor devido a título de ISS, que é variável em cada município. Optou-se, então, pelos valores 

acrescidos da alíquota geral de 5% de ISS, que é o da capital. Quanto à fixação de 

emolumentos, o TJSP difere do Provimento nº 65/CNJ quanto à cobrança de mais um ato de 

registro em caso de deferimento do pedido, ou seja, caso o processamento da usucapião tenha 

êxito, cobra-se duas vezes o valor total do registro (50% pelo processamento, 50% pelo 

deferimento e mais 100%, que é a peculiaridade)687. Assim:  

Tabela 4 – Valores fixos discriminados de acordo com as faixas de valores dos imóveis – 

Tribunal de Justiça de São Paulo 

Valor Imóvel Ata Notarial Proced. RI Registro RI Valor Total 

R$ 50.000 R$ 1.468,96 R$ 1.510,3 R$ 1.187,13 R$ 4.166,39 

R$ 100.000 R$ 2.066,00 R$ 1.838,37 R$ 1.515,20 R$ 5.419,57 

R$ 200.000 R$ 2.937,92 R$ 2.329,13 R$ 2.005,96 R$ 7.273,01 

R$ 300.000 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 

R$ 400.000 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 

R$ 500.000 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 

R$ 1.000.000 R$ 5.146,10 R$ 3.852,16 R$ 3.528,99 R$ 12.527,25 

R$ 1.500.000 R$ 5.686,30 R$ 4.555,52 R$ 4.232,35 R$ 14.474,17 

R$ 2.000.000 R$ 7.897,67 R$ 5.754,01 R$ 5.430,84 R$ 19.082,52 

R$ 4.000.000 R$ 10.266,94 R$ 7.911,34 R$ 7.588,17 R$ 25.766,45 

Fonte: TJSP (2021).  

De forma percentual, em relação ao valor dos imóveis e utilizando-se dos dados 

extraídos das tabelas acima, o resultado é o seguinte: 

Tabela 5 – Valor fixo percentual da usucapião extrajudicial por Estado 

Valor do imóvel Minas Gerais São Paulo Maranhão 

R$ 50.000 10,48% 8,33% 3,72% 

R$ 100.000 6,60% 5,42% 3,49% 

R$ 200.000 4,19% 3,64% 3,73% 

R$ 300.000 3,10% 3,25% 3,44% 

R$ 400.000 2,37% 2,43% 3,61% 

R$ 500.000 2,03% 1,95% 3,60% 

R$ 1.000.000 1,20% 1,25% 2,66% 

 
687  REGISTRADORES. Central Registradores de imóveis. Tabela de custas. Disponível em: 

<https://www.registradores.org.br/Servicos/frmTabelaCustas.aspx>. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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R$ 1.500.000 0,90% 0,96% 1,88% 

R$ 2.000.000 0,72% 0,95% 1,48% 

R$ 4.000.000 0,43% 0,64% 0,82% 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor. 

 Para que seja mais bem visualizado, segue o gráfico comparativo entre esses estados: 

Figura 2 – Comparação do percentual do valor do imóvel em gastos fixos entre os Estados de 

São Paulo, Maranhão e Minas Gerais 

 

Fonte: elaboração do autor. 

Essa mesma análise de valores absolutos e percentuais foi feita com todos os estados 

brasileiros e no Distrito Federal, disposta por completo no Apêndice da pesquisa. Chegou-se a 

algumas conclusões, que devem ser mencionadas, em conjunto, com alguns pontos positivos e 

negativos. 

A principal consideração a ser feita é o direcionamento da usucapião extrajudicial, que 

é voltada para a população de classe média e alta. Essa foi uma constatação obtida em todos 

os estados, sem exceção, com destaque para Minas Gerais e São Paulo, estados que 

apresentam a curva com maior índice de discrepância.  

À medida que aumenta o valor do imóvel, diminuem os custos percentuais do 

procedimento e, partindo do pressuposto de que os imóveis com maior valor são os 

correspondentes à população de renda mais alta, conclui-se que a usucapião extrajudicial é 

voltada à população de classe média e alta. A seguir os gráficos estaduais: 
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Figura 3 – Gráficos relativos a todos os Estados da Federação 
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Fonte: elaboração do autor. 
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Todos os gráficos, sem exceção, são decrescentes, com a faixa de valor mais baixa 

apresentando sempre o maior valor percentual, o que denota o direcionamento da usucapião 

extrajudicial para a classe média e alta, já que os custos percentuais menores incentivam a sua 

utilização. Por sua vez, a população de baixa renda se vê afastada do procedimento, tendo que 

arcar com os custos percentuais mais altos, o que confirma a hipótese inicial da pesquisa. 

Nesse sentido, serão feitas algumas proposições com o objetivo de ampliar o alcance social do 

instituto, de forma a tornar mais factível a sua utilização pela população de baixa renda.  

O ideal seria que tais valores percentuais fossem progressivos, ou seja, que se 

aumentasse os custos percentuais à medida que se elevasse o valor do imóvel, como forma de 

estimular a utilização pela população de baixa renda, sem afastar as classes altas, que 

potencialmente têm condições de arcar com custos mais altos na regularização. Pelo fato de 

os emolumentos terem natureza jurídica de taxa, tal discussão adentra na seara da justiça 

tributária, não cabendo à pesquisa aprofundar-se nessa temática. A instituição progressiva 

desses valores percentuais seria uma ideia vanguardista e progressista, mas que demanda 

discussão mais aprofundada no campo da justiça social tributária e, por isso, prefere-se não 

propor alterações nesse sentido688. 

Em relação a esses valores percentuais, são cabíveis algumas considerações positivas. 

O caso do Rio Grande do Sul, estado com menor déficit habitacional relativo do Brasil689, 

aproxima-se do ideal, já que se inicia com o percentual de 2,49% e até o valor do imóvel de 1 

milhão tal porcentagem praticamente se mantém, por volta de 1,50%. Analisando-se acima, o 

Maranhão, a despeito de ter um valor inicial mais alto que o Rio Grande do Sul (3,72%), 

também é mais uniforme, apresentando índices mais lineares nos valores médios. Valem 

ressaltar, ainda, Rondônia e Amazonas, conforme presente no Apêndice. 

O ideal, nesse caso, é evitar valores percentuais tão discrepantes, tal como se dá em 

São Paulo e, especialmente, em Minas Gerais. Deve-se buscar a linearidade dos valores 

percentuais, já que somente dessa forma é que se atinge a uniformização na cobrança. Não há 

razão, tomando Minas Gerais como exemplo, em um imóvel de 100 mil reais ter gastos 

percentuais de 6,60%, enquanto outro de 300 mil reais despende 3,10%, menos da metade do 

 
688 A tributação proporcional progressiva dos emolumentos na usucapião extrajudicial é um ótimo tema para 

pesquisas acadêmicas vindouras. Fica a sugestão aos acadêmicos e pesquisadores, em tema que perpassa o 

Direito Tributário, Direito Notarial e Registral, Direito Civil, Direito Constitucional, entre outros ramos. No 

próprio Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, há o Projeto de Pesquisa “Justiça Tributária e 

Segurança Jurídica”, perfeitamente adequável à temática. (Disponível em: 

<https://pos.direito.ufmg.br/?page_id=1921>. Acesso em: 20 fev. 2021). 
689 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2016-.2019. Belo Horizonte: FJP, 2021, p. 

113. 
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percentual. Isto é, ainda, somado à discrepância entre o imóvel mais barato e o mais caro. A 

título exemplificativo, vale reproduzir o gráfico do Rio Grande do Sul690: 

 

Figura 4 – Percentuais relacionados ao estado do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Outra questão a ser debatida é a forma de cobrança pelo processamento no Registro de 

Imóveis, que é fixa em apenas cinco estados – Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e 

Rio Grande do Norte – e variável nos demais. Tal valor deve ser pago independentemente do 

resultado, sendo devido no início do requerimento na serventia registral. Couto entende que se 

deve estabelecer um valor único para o processamento, fixo, independentemente do valor do 

imóvel, o que incluiria os arquivamentos devidos691. Já o Provimento nº 65/CNJ dispõe em 

sentido diverso, sendo devido 50% do valor do registro para tal. 

Os números praticados nesses cinco estados de processamento fixo são bem 

diferentes: no Rio de Janeiro é R$ 190,69; em Sergipe é R$ 208,36; na Bahia é R$ 464,08; no 

Rio Grande do Norte é R$ 845,00; e em Minas Gerais é R$ 2.120,91. Não há justificativa para 

 
690 Uma questão interessante no Rio Grande do Sul é o fato de seguir a forma de cobrança do TJSP, mencionada 

acima, em que se cobra 2 atos de registro em caso de deferimento no Registro de Imóveis. Geralmente, tal 

forma de cobrança leva a crer que os valores praticados serão mais altos, já que é o dobro da cobrança sugerida 

pelo Provimento nº 65/CNJ. Mesmo adotando tal prática, o estado apresentou valores baixos, de forma 

absoluta e relativa, para os imóveis de valor mais baixo, o que é fator positivo ao alcance social do instrumento 

no estado. Cf. RIO GRANDE DO SUL. Colégio Registral. Comunicado conjunto nº 005/2019. Disponível em: 

<https://www.colegioregistralrs.org.br/comunicados_conjunto/comunicado-conjunto-n-005-2019-usucapiao-

extrajudicial-prov-38-2018-cgj-rs-prov-11-2019-art-216-a-l-6-015-73-prov-65-cnj-uniformizacao-

emolumentos/>. Acesso em: 21 fev. 2021. 
691 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 424. 
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a normativa mineira ser tão discrepante em relação às demais, apresentando um valor que 

tende a diminuir os casos de usucapião extrajudicial no estado, já que é devido sem garantia 

de êxito, sendo problemático supor que a população de baixa renda tenha condições de 

despender mais de 4% do valor do imóvel, considerando-se o menor deles.  

Entende-se que o processamento fixo faz sentido quando os valores se aproximam das 

demais normativas, as quais não ultrapassam o valor de um salário-mínimo, o que lhes torna 

mais factível para a maioria dos moradores informais. Contudo, de maneira a fomentar a 

adequada remuneração do serviço notarial e registral e de tornar tal cobrança mais fidedigna à 

análise sistêmica da usucapião extrajudicial, defende-se que o processamento deve ser 

variável, nos moldes preconizados pelo Provimento nº 65/CNJ.  

Os valores devidos para registro são previstos em faixas de valores, definidos por lei 

estadual que busca refletir as desigualdades socio-territoriais, em números que o Tribunal 

local entende que são justos e fidedignos à prestação da atividade notarial e registral. Nada 

mais justo, então, que embasar a cobrança do processamento da usucapião extrajudicial nos 

valores determinados para o registro dos títulos. Não há razão em colocar em par de igualdade 

imóveis com preços tão diferentes, o que não é positivo nem para o Estado nem para o 

delegatário e, muito menos, para o requerente de imóvel de valor mais baixo.  

A mencionada cobrança por faixas de valores é outro ponto a ser analisado na 

pesquisa. Em alguns estados, parece que tal divisão não aconteceu ou, se aconteceu, foi 

realizada às pressas, como se o processo tivesse sido interrompido no seu desenrolar. 

Destaque negativo para o Paraná, no qual qualquer imóvel acima de R$ 42.532,00 se encontra 

na mesma faixa de valores; e para o DF, que interrompe a progressão da divisão em 

R$ 52.000,00. Ambas as tabelas são mal divididas, ainda mais tratando-se de estados 

desenvolvidos, nos quais, provavelmente, a totalidade dos imóveis são precificados acima dos 

ditos “limites” das faixas de valores. 

Por outro lado, cabe ressaltar outros estados, nos quais as tabelas são bem divididas, 

colocando-se intervalos que de fato correspondem a variações consideráveis na dinâmica 

imobiliária. A melhor divisão, conforme os critérios utilizados por esta pesquisa, é a realizada 

em Sergipe, que apresenta 238 faixas de valores, com variação a cada 5 mil reais, geralmente, 

demonstrando o rigor do trabalho técnico na organização da tabela, o que é louvável. Também 

vale o destaque positivo para a Bahia692; Pernambuco 693, SP694; e Rondônia695.  

 
692 É uma tabela que apresenta 20 faixas de valores, o que não é muito elevado, mas a sua divisão foi muito bem-

feita, tanto que todos os valores referenciais da pesquisa se enquadraram em intervalos distintos. 
693 Apresenta boa divisão nos imóveis de menor valor, com 36 faixas distintas até o valor de 100 mil reais. 
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Vale mencionar, ainda, a questão do arquivamento de documentos, que é um dever 

dos notários e registradores696 e, na maioria dos estados, não é cobrada. Tal cobrança se dá 

em: Minas Gerais 697 , Paraná 698 , Maranhão 699 , Ceará 700 , Espírito Santo701 , Alagoas 702  e 

Piauí703. A sistemática de cobrança é por folha – à exceção do Ceará704 e Alagoas705 –, o que 

tem enorme potencial de aumentar os gastos do procedimento, já que em Minas Gerais, por 

exemplo, 100 folhas arquivadas, número normal nesses procedimentos, resulta em acréscimo 

de R$ 914,00.  

Entende-se que o arquivamento é dever acessório da atividade notarial e registral, 

abarcado pelos custos previstos nos emolumentos, não cabendo qualquer acréscimo nesse 

tocante. Essa é, inclusive, uma das proposições da pesquisa: a não cobrança de arquivamentos 

na usucapião extrajudicial. O ideal seria que tal cobrança fosse extirpada de todos os trâmites 

cartorários, mas, certo de que isso foge ao escopo da pesquisa, sugere-se que, ao menos, que 

seja excluída no procedimento em comento.  

O fato de o arquivamento ser um dever do notário e registrador, por si só, já legitima o 

argumento pela não cobrança desses atos. Indo mais além e focando na usucapião 

extrajudicial, é necessário fazer com que o instrumento atinja um número maior de pessoas e 

se preste a efetivar o direito à moradia adequada, e nada mais natural do que reduzir custos 

 
694 Indica 55 faixas de valores. A tabela é bem dividida nos valores baixos e médios, mas, especialmente, nos 

valores mais altos. Só interrompe sua progressão em RS 107.633.000,00, valor muito elevado se comparado às 

tabelas dos demais estados. Isso, provavelmente, se deve aos preços mais elevados dos imóveis no estado, o 

que justifica a divisão detalhada nesses valores. 
695 Possui 32 faixas de valores, sendo muito bem dividida em todos os níveis de preço. Os valores referenciais da 

pesquisa, por exemplo, enquadraram-se em intervalos distintos, sem exceção, o que denota a boa divisão da 

tabela. Vale o destaque, ainda, para a legislação estadual de emolumentos, que dispõe de forma expressa sobre 

a forma de cobrança da usucapião extrajudicial, não deixando margem à discricionariedade dos delegatários e 

cumprindo, sem qualquer ressalva, a transparência e dever de informação inerente à atividade notarial e 

registral. (30a nota do Provimento nº 44/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia). 
696 Art. 30, I, da Lei nº 8.935/1994; Provimento nº 50/CNJ. 
697 R$ 9,14. 
698 R$ 1,52. 
699 R$ 5,12. 
700 R$ 6,72. 
701 R$ 6,56. 
702 No Alagoas, a cobrança é prevista exclusivamente na tabela do Registro de Imóveis, como “microfilmagem 

de documento”, no valor de R$ 4,30, por grupo de 5 páginas. 
703 R$ 12,33. 
704 2. Digitalização ou microfilmagem – Código 005023, do Provimento nº 08/2014-CGJCE. Quando o 

documento tiver mais de uma página, a cobrança por digitalização ou microfilmagem para o conjunto de até 

(05) cinco páginas deve ser feita pelo atribuído para o código 005023. Quando o documento a digitalizar tiver 

mais de cinco páginas, a partir da sexta, haverá cobrança adiciona, seguindo a mesma regra, ou seja, um 

lançamento e consequente cobrança pelo código 005023 para cada grupo de até cinco (05) páginas, observado, 

para cada documento, o limite de três cobranças do valor do código 005023, ainda que seja necessário 

digitalizar mais páginas. 
705 Cobra-se por grupo de 5 páginas. (Item XII, Tabela “B” dos Atos dos Oficiais dos Registros de Imóveis do 

Tribunal de Justiça de Alagoas). 



152 

para que se cumpra tal objetivo. Não se refere aos gastos principais, mas sim aos 

arquivamentos, dever acessório e que, independentemente de cobrança, terá de ser feito. Para 

que tal proposição se torne realidade, é necessária uma mudança de postura dos próprios 

delegatários, compreendendo a mencionada função social da atividade notarial e registral.  

Muito se discute acerca da gratuidade do procedimento, já que, na maioria das 

modalidades de usucapião, os possuidores estão em situação de carência financeira, não 

dispondo de recursos para arcar com todas as despesas cartorárias706. Thibau e Portilho707 

entendem ser possível a extensão dos benefícios da assistência judiciária para a usucapião 

extrajudicial, a partir de uma interpretação sistemática e analógica do CPC/2015708. Lamana 

Paiva, por sua vez, sugere a ideia de gratuidade para as pessoas cuja renda familiar mensal 

não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos709. De outro lado, Couto defende não caber a 

aplicação da gratuidade no procedimento extrajudicial, possível somente na via judicial, que 

seria a adequada para os que desejam a aplicação da gratuidade de justiça710. 

Nesse ponto, a pesquisa alinha-se com as ideias de que não há, de fato, previsão de 

gratuidade emolumentar na usucapião extrajudicial. Primeiramente, o CPC/2015 dispõe que a 

gratuidade é possível em caso de efetivação de decisão judicial ou para a continuidade de 

processo judicial no qual tenha sido concedida gratuidade de justiça711. O procedimento em 

tela é, pelo contrário, uma alternativa à via judicial, não sendo abarcado pela disposição 

citada. Não cabe qualquer interpretação analógica nesse ponto, já que se trata de isenção de 

tributo, o que deve ser interpretado de forma literal712. 

Se fosse prevista, a gratuidade dos emolumentos na usucapião extrajudicial deveria ser 

expressa e regulada por lei estadual713, alinhando-se à visão de que lei federal que institui 

 
706  THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial 

urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 113. 
707  THIBAU, Tereza Cristina Sorice Baracho; PORTILHO, Silvia de Abreu Andrade. Usucapião especial 

urbana coletiva: aspectos relevantes de direito material e processual. Curitiba: Appris, 2019, p. 113. 
708 Art. 98, §1º, IX, do CPC/2015. 
709 PAIVA, João Pedro Lamana. Novas perspectivas de atos notariais: usucapião extrajudicial e sua viabilidade 

no ordenamento jurídico brasileiro. Revista de Direito Notarial – RDN. São Paulo, n. 01, p. 111-138, 2009, p. 

126-132. 
710 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 425. 
711 Art. Art. 98, §1º, IX, do CPC/2015 – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. (grifos nossos) 
712 Art. 111, II, do Código Tributário Nacional. 
713 No caso de Minas Gerais, as gratuidades estão previstas no art. 20 da Lei Estadual nº 15.424/2004, mas não 

há qualquer menção à usucapião extrajudicial. O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais (CORI-MG), 

inclusive, editou o Enunciado nº 33 em que reforça a prevalência da legislação estadual sobre o CPC/2015 no 

tocante à gratuidade dos emolumentos, reforçando a ideia de que o Oficial pode negar a gratuidade ou 

impugná-la em caso de indícios de que a situação financeira do beneficiário tenha se modificado. (Disponível 

em: <https://corimg.org/enunciados/>. Acesso em: 22. fev. 2021). 
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isenção de emolumentos fere o pacto federativo 714 , já que somente o ente público com 

poderes para tributar é que pode instituir isenções desse tributo715. Existem, contudo, diversas 

normativas contrárias a tal previsão constitucional – algumas, inclusive, com declaração de 

constitucionalidade pelo STF716 –, posicionamento esse que não será seguido pela pesquisa. 

Nesse sentido, o primeiro estado que regulamentou a gratuidade foi o Rio Grande do 

Sul717 , dispondo que deve haver o encaminhamento dos documentos comprobatórios da 

alegada necessidade da parte ao Juiz responsável, que deve apreciar em 10 dias. Em caso de 

deferimento, o ressarcimento será por meio do Fundo Notarial e Registral (FUNORE) do 

estado. Cria-se, então, um procedimento híbrido, com a participação judicial na usucapião 

extrajudicial, ampliando o alcance social do instituto, mas tornando-o menos célere, já que se 

sabe que o prazo impróprio previsto para o magistrado costumeiramente não será 

cumprido718. 

Com base nessa previsão gaúcha, a pesquisa defende que pode haver a implementação 

da gratuidade na usucapião extrajudicial, optando-se por esse modelo de procedimento 

híbrido, com a apreciação do pedido pelo juiz responsável. Para evitar a sua utilização 

ilegítima, defende-se que é necessário estabelecer um valor limite do imóvel para a sua 

concessão, já que não faz sentido usucapientes de bens de alto valor postularem tal benefício. 

Tal teto seria estabelecido por lei estadual, uma vez que deve atentar-se às particularidades 

econômicas entre os estados. 

Na legislação atual relativa à regularização fundiária, são previstas algumas 

gratuidades719 e também há previsão para a criação/regulamentação de fundos específicos 

destinados à compensação por tais atos720. Os recursos para o custeio desses órgãos são 

 
714 Por todos, Cf. PAIVA, João Pedro Lamana. Gratuidade emolumentar no novo CPC. In: DIP, Ricardo (Org.). 

Direito registral e o novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 160-184. 
715 Art. 151, III, da CF/1988. 
716 Cf. DEBS, Martha El. Legislação notarial e de registros públicos comentada. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 

2020, p. 1.995-2.030. 
717 Provimento nº 038/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; 

Colégio Registral do. Comunicado Conjunto nº 005/2019 do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. 
718 “Os juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário podem exceder no cumprimento de seus deveres 

ao longo do processo, havendo motivo justificado, os prazos que o Código lhes assina sem que daí advenha 

preclusão temporal. Os prazos para o órgão jurisdicional são prazos impróprios, quando destinados a 

disciplinar a prática de seus deveres processuais.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 

MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. 6. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, 

p. 359). 
719 Ver tópico 2.2. 
720 Art. 73 da Lei nº 13.465/2017. 
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oriundos do aumento dos emolumentos em outros atos prestados pelos delegatários, por meio 

da política de subsídio cruzados, ou dos próprios recursos públicos721.  

É inegável que a gratuidade é capaz de ampliar a utilização do instrumento pela 

população de baixa renda, mas, a partir de uma visão sistêmica, a pesquisa defende que a sua 

implementação carece de estudos mais detalhados, não sendo a principal proposição a ser 

defendida. O primeiro ponto é que a criação de um procedimento híbrido envolvendo a via 

judicial tende a reduzir a celeridade do instituto, que é o seu ponto primordial. Mesmo que se 

defina um prazo para o magistrado decidir sobre a gratuidade, é cediço que a regra é o 

descumprimento de normativas nesse sentido.  

Já em relação aos fundos de compensação dessas gratuidades, cabe questionar a 

respectiva sustentabilidade financeira. A política de subsídios cruzados encarece as demais 

atividades realizadas pelos delegatários, o que pode desincentivar a sua demanda722. Por outro 

lado, o custeio público implica gastos para o Estado723, sendo que a transferência de custos 

vai ser por meio de tributos, o que é inviável em um país de alta carga tributária, em que se 

discute a reforma tributária como solução para a atual crise fiscal. 

Pode-se falar, ainda, nos efeitos negativos sistêmicos oriundos do estabelecimento de 

gratuidades, em especial do aumento dos custos indiretos da atividade. Quando se diminuem 

os gastos diretos, decai a qualidade na prestação do serviço, com consequente prejuízo à 

segurança jurídica inerente ao sistema, particularmente a médio e longo prazo 724 . Vale 

mencionar, ainda, o decréscimo de receita de vários órgãos, já que, incluídos no valor dos 

emolumentos 725 , existem repasses para diversas instituições, em especial do Poder 

Judiciário726; e a inviabilização da modernização da atividade, tão necessária e em crescente 

implementação, conforme será mais bem trabalhado no tópico seguinte. 

 
721 “Isso significa de duas uma: ou o Poder Público aumenta muitos os emolumentos para aqueles que pagam 

possam suprir aqueles que não pagam ou o poder público desembolsa o suficiente para recompor aquela perda. 

Não há mágica, não existe nada de graça.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Equilíbrio inicial da 

relação jurídica Estado/delegado de atividade jurídica tem que ser mantido. Revista de gratuidades e o 

equilíbrio econômico-financeiro dos cartórios brasileiros. São Paulo: n. 01, p. 7-10, [s.d], p. 08). 
722 TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade de serviços notariais e registrais no 

Brasil. São Paulo, 2009, p. 33-35. 
723  Cf. TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade de serviços notariais e 

registrais no Brasil. São Paulo, 2009, p. 35. 
724 TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade de serviços notariais e registrais no 

Brasil. São Paulo, 2009, p. 05-09. 
725 Estudo realizado em 12 estados apontou que, em média, 16,2% dos emolumentos referem-se a repasses e 

83,8% são receita bruta do cartório. (TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade 

de serviços notariais e registrais no Brasil. São Paulo, 2009, p. 17). 
726 “As isenções totais e parciais das atividades notariais e de registro vão afetar a dotação orçamentária de 

diversos órgãos estaduais, tais como Poderes Judiciários estaduais, Institutos de Previdência estaduais, Fundos 

de Assistência Judiciária, e Santa Casa de Misericórdia, que recebem repasses das atividades notariais e de 
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A pesquisa defende, então, que a gratuidade, a despeito da sua importância, carece de 

estudos detalhados para a sua implementação, não sendo possível afirmar categoricamente 

que é a melhor solução. Por não ser a alternativa mais factível, a pesquisa optou por outras 

proposições no sentido de aumentar o alcance social da usucapião extrajudicial. É inegável 

que os mecanismos – institucionais, organizacionais, políticos e econômicos – devem atuar de 

tal modo que as perspectivas dos territórios mais pobres sejam as mais favoráveis possíveis727, 

e é nesse sentido que serão feitas propostas com ideias diversas da gratuidade728.  

Na usucapião extrajudicial, seguindo a regra vigente 729 , o pagamento dos custos 

deverá ser feito no ato do requerimento. Nesse ponto, a primeira proposição da pesquisa é o 

parcelamento dos emolumentos relativos à usucapião extrajudicial, ficando a finalização do 

procedimento condicionada ao pagamento de todas as parcelas, que seriam em número 

variável a depender da faixa de renda e do valor do imóvel pleiteado. Como exigência 

adicional, seria indispensável a localização do imóvel em área delimitada como ZEIS, o que é 

essencial para que tal possibilidade seja destinada à população de baixa renda e para 

minimizar os riscos que serão trabalhados a seguir. 

O desenrolar da usucapião extrajudicial tem duração variável, sem possibilidade de se 

estabelecer qualquer média. Aproveitando-se dessa questão temporal, seria estabelecido um 

número de parcelas a depender da faixa de renda do requerente e do valor do imóvel. No 

Tabelionato de Notas, a finalização e entrega da ata notarial ficaria condicionada ao 

adimplemento de todas as parcelas; já no Registro de Imóveis, primeiramente seria pago o 

valor do processamento e, em seguida, seria necessário que o requerente arcasse com os 

valores em caso de deferimento, ficando o registro do título condicionado ao pagamento total 

das parcelas. 

É imperioso destacar a previsão do parcelamento em outras situações, demonstrando 

que a presente proposição não é sui generis, sendo algo faticamente e juridicamente aplicável. 

 
registro.” (TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade de serviços notariais e 

registrais no Brasil. São Paulo, 2009, p. 04). 
727 HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social. Tradução de Marina Gonzales Arenas. 3. ed. Madrid: 

Siglo Veintuno de Espana Editores, SA, 1985, p. 119 apud PEREIRA, Daniel Queiroz. A efetividade do 

usucapião especial coletivo como mecanismo de regularização fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, 

p. 286.  
728 “É preciso continuar a debater a política atual de registros públicos, sobretudo diante dos diversos desafios 

impostos pela regularização fundiária. Torna-se imprescindível conciliar a necessidade de garantir a 

segurança jurídica do registro com uma considerável redução tanto das exigências documentais para a 

aceitação do parcelamento do solo, quanto dos altos custos do registro em cartórios imobiliários, 

permitindo, assim, que o registro responda plenamente a sua função social.” (SOARES, Priscila et al. A 

regularização fundiária na favela da Rocinha: aprendizado e desafios. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e 

efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 247-260, p. 257, grifos nossos). 
729 Art. 14 da Lei nº 6.015/1973. 
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No próprio âmbito da regularização fundiária, menciona-se a aquisição de imóveis da União 

em 240 ou 120 parcelas – mensais e consecutivas –, caso a família tenha renda entre 5 e 10 

salários-mínimos ou acima disto, respectivamente 730 . Existe, também, previsão 731  do 

parcelamento dos emolumentos caso o notário/registrador apresente dúvida fundada quanto à 

gratuidade, buscando-se a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo 

pagamento em parcelas732. 

Tal regulamentação se daria em lei estadual, responsável por disciplinar a questão dos 

emolumentos. Quanto ao número de parcelas, defende-se que o limite deve ser algo em torno 

de 12 meses, já que a celeridade do procedimento é uma das suas maiores vantagens, não 

devendo ser mitigada a custo do alcance social. Deve haver uma ponderação entre esses 

valores, cabendo ressaltar que não é incomum que alguns procedimentos tenham duração 

maior do que o prazo de parcelamento sugerido, o que indica que o pagamento será feito 

concomitantemente ao desenrolar procedimental, não representando qualquer prejuízo à 

celeridade e ao notário e registrador. 

Finalizado o procedimento, o requerente terá que pagar o valor final devido ao 

registrador de imóveis, cabendo a utilização do mesmo limite de parcelas. Nesse momento, 

“congela-se” o trâmite, aguardando-se o pagamento final para que o título formado seja 

registrado.  

Tal possibilidade ficaria restrita à população de baixa renda, a qual, invariavelmente, 

tem acesso aos imóveis de menor valor, o que justifica a utilização de ambos os critérios em 

conjunto. Em relação ao critério de renda, deveria ser definido estadualmente, já que se altera 

conforme a dinâmica socioeconômica do território. Buscando-se alguns precedentes 

normativos, cabe ressaltar as faixas de renda presentes na revogada Lei nº 11.977/2009: até 3 

salários-mínimos; entre 3 e 6 salários-mínimos; e entre 6 e 10 salários-mínimos. Defende-se 

que o limite para o benefício seja algo em torno de 7 mil reais mensais, que é o teto atual do 

 
730 Art. 84, §4º e §5º, da Lei nº 13.465/2017. 
731 Art. 98, §8º, do CPC/2015. 
732 Não parece constituir essa disposição um incidente processual em que se estará discutindo a gratuidade de 

justiça concedida ao beneficiário, mas um procedimento de natureza administrativa, instaurado de forma 

independente do processo originário, em que se estará apreciando exclusivamente a questão da gratuidade 

emolumentar, decorrente da gratuidade de justiça inicialmente concedida, desde que o notário ou registrador 

apresente dúvida fundada quanto à hipossuficiência do beneficiário, de modo que se possa verificar se tem ou 

não condições de suportar pelo menos em parte ou se poderá pagá-la integralmente, desde que de forma 

parcelada, o que significa uma quebra do princípio integral e antecipado de emolumentos, instituído pelo art. 

14 da Lei nº 6.015/1973. (PAIVA, João Pedro Lamana. Gratuidade emolumentar no novo CPC. In: DIP, 

Ricardo (Org.). Direito registral e o novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 160-

184, p. 181-182). 
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Programa Casa Verde e Amarela 733 . Teoricamente, acima dessa percepção salarial o 

requerente teria condições para o pagamento regular dos emolumentos.  

É importante relembrar as críticas sofridas por essa divisão em função da renda, que 

dá margem a injustiças, pois tem verificação imperfeita, dadas as inúmeras dificuldades 

envolvidas na identificação do direito, ou não, aos benefícios734. Nesse sentido, tal requisito 

deverá ser demonstrado por declaração atualizada do Imposto de Renda (IR) ou, em caso de 

dispensa, por contracheque salarial, extrato bancário mensal, entre outros. É cabível a recusa 

fundamentada do notário e registrador, em caso de dúvida fundada quanto ao cabimento do 

benefício, remetendo-se o caso à apreciação do Juízo responsável. 

Quanto ao valor do imóvel, deve haver um limite – também definido estadualmente – 

para a possibilidade de aplicação do parcelamento. É inquestionável que a população de baixa 

renda tem acesso aos imóveis de menor valor, e, por isso, deve-se limitar tal benefício às 

primeiras faixas de valores das tabelas de emolumentos estaduais735. Mais uma vez, se mostra 

a importância da divisão detalhada e fidedigna dessas faixas de valores, já que será necessário 

espelhar o que é, de fato, os valores médios dos imóveis ocupados pela baixa renda.  

Ainda na busca pela redução dos custos do procedimento, tem-se a isenção parcial dos 

emolumentos, com posterior abatimento no IR pago pelo notário e registrador736. Tal ideia é 

defendida por Ferraz como uma contrapartida à prestação de serviço de interesse social, sem 

necessidade de subsídio direto do Estado. Seria instrumentalizada pelo sistema da Receita 

Federal, que já é utilizado pelos delegatários737, o que facilitaria a fiscalização e o controle 

das compensações738.  

Essa sugestão tem diversas variáveis, não cabendo a sua proposição nesta pesquisa por 

demandar estudo mais aprofundado. Exige-se lei federal para sua regulamentação, já que se 

trata de Imposto de Renda, que é de competência da União; o percentual ser abatido e a forma 

 
733 Art. 1º da Lei nº 14.118/2021. 
734 TENDÊNCIAS, Consultoria Integrada. Análise econômica da gratuidade de serviços notariais e registrais no 

Brasil. São Paulo, 2009, p. 06. 
735 No caso das tabelas que estabelecem limites de valores muito baixos, tal como PR e DF, a legislação estadual 

sobre o parcelamento da usucapião extrajudicial não deverá se ater às faixas de valores da tabela. Deve-se 

estabelecer valor limite para a aplicação do benefício, apartado de qualquer referência à tabela. 
736 Cabe ressaltar que os notários e registradores são elencados no rol dos contribuintes “pessoas físicas”, sendo 

submetidos à alíquota de 27,5% no pagamento do Imposto de Renda. Cf. CAPRARO, Fabio. Regime jurídico 

tributário aplicável a notários e registradores. Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de 

São Paulo. Disponível em: <https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2261280/artigo-regime-juridico-

tributario-aplicavel-a-notarios-e-registradores-por-fabio-capraro>. Acesso em: 2 mar. 2021. 
737 Refere-se a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), obrigatória para os delegatários, que deverá ser 

apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou 

jurídica, independente do seu valor. (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.112/2010). 
738 FERRAZ, Patrícia André de Camargo. Regularização fundiária e desenvolvimento econômico sustentado: 

novos instrumentos jurídicos para a regularização de terras urbanas. Alternativas de custeio. In: NALINI, José 

Renato; LEVY, Wilson (Org.) Regularização fundiária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 127-154. 



158 

de comprovação/ressarcimento desse abatimento tendem a ser questões tormentosas; a 

interligação do sistema notarial/registral com a receita já existe, mas com fim diverso, sendo 

necessária a construção de um nova forma de interligação, complementar ou inovadora; há 

dispensa de receita da União, mesmo que indireta etc. Todas essas questões denotam a 

complexidade dessa ideia, sendo pouco factível a sua implementação e aplicação 

exclusivamente para a usucapião extrajudicial. 

A não cobrança dos arquivamentos; o valor do processamento variável, conforme 

determina o Provimento nº 65/CNJ; o parcelamento dos emolumentos, desde que a população 

seja de baixa renda, com critérios de faixa de rendimentos, valor de imóvel e estabelecimento 

da área como ZEIS; todas essas proposições são ideias visando o aumento do alcance social 

da usucapião extrajudicial e, se tomadas em conjunto, tem o condão de ampliar a utilização do 

instrumento pela população de baixa renda.  

Toda essa análise foi feita com base em uma perspectiva de requerimento individual 

da usucapião extrajudicial, passando-se à análise das possibilidades de aplicação nas 

modalidades plúrima e coletiva. Em ambos os tópicos específicos, já foram mencionados os 

respectivos campos de aplicação e dificuldades de implementação, o que justifica a sucinta 

crítica a seguir. 

Ambos os procedimentos se fundamentam na postulação coletiva da usucapião, mas 

têm resultados diferentes: na coletiva, a titulação resulta em um condomínio entre os 

beneficiários; enquanto, na plúrima, a propriedade é individual. Pelo fato de serem requeridas 

em conjunto, todos os custos serão repartidos entre os usucapientes, o que, de fato, reduz os 

custos – absolutos e percentuais –, sendo, sem dúvidas, o principal fator positivo pela 

utilização destas modalidades em âmbito extrajudicial. 

Alinham-se, então, à almejada ideia do aumento do alcance social do procedimento, já 

que, além da repartição dos gastos, somente se desenvolvem por um grupo de pessoas, o que, 

por si só, amplia o número de requerentes da usucapião extrajudicial. Contudo, ambas 

carecem de algumas modificações, dispostas a seguir. 

O procedimento da usucapião extrajudicial plúrima é um avanço inegável, 

representando um estímulo à regularização fundiária e, consequentemente, à efetivação da 

moradia adequada. A tendência é de que seja utilizado cada vez mais, a partir de uma 

organização por quadras, tal como mencionado acima, e em casos de fato jurígeno comum, 

tão comuns no território nacional. O ideal seria que a previsão em âmbito nacional 

caminhasse no sentido da regulamentação de Minas Gerais, que não limita o requerimento às 

associações de moradores, tal como faz São Paulo e Mato Grosso do Sul, já que, a despeito da 



159 

importância do associativismo popular, tal limitação é um entrave à sua utilização e, 

consequente, ao aumento do seu alcance social. 

Já a modalidade de usucapião coletiva, quando instrumentalizada no extrajudicial, 

esbarra em alguns entraves que também já existiam na via judicial. O principal deles é a 

questão das áreas públicas – ruas, praças etc – localizadas dentro da área a ser usucapida. Na 

via judicial, por muitas vezes, isso significava a improcedência das ações, fundamentando-se 

na impossibilidade de usucapir áreas públicas. A situação fica ainda mais difícil em âmbito 

extrajudicial, dado que a liberdade de atuação do delegatário é muito menor do que a dos 

magistrados, e, se até na via judicial não se entende pela procedência nesses casos, a 

tendência é de que também sejam rejeitados pelos registradores. 

O ideal, então, é que seja organizada por quadras, tal como se dá na plúrima. Isso evita 

o adentramento em áreas públicas e é mais adequado à identificação das famílias que serão 

beneficiadas, facilita a organização dos documentos comprobatórios da posse, fomenta a 

organização da comunidade, viabiliza a execução do plano de urbanização, entre outras 

questões739. Além disso, a vida em condomínio, originada após a titulação, não é fácil, sendo, 

inclusive, uma novidade para a maioria desses moradores740, o que corrobora o argumento 

pela realização em quadras, já que assim os laços de convivência tendem a ser mais próximos 

e em menor número de pessoas. 

Pela sua própria natureza dúplice – regularização e urbanização das áreas –, deve-se 

incentivar a utilização da modalidade coletiva em detrimento da plúrima, já que poucos 

instrumentos jurídicos são tão transformadores da vida da cidade quanto um processo coletivo 

de titulação de direitos sobre a terra urbana741. Pelo fato da usucapião plúrima resultar na 

titulação individual da área, sem ser obrigatoriamente atrelada à urbanização, defende-se que 

 
739 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 396. 
740  “Nesse ponto entra um outro fator da usucapião coletiva. No início, quando o Estatuto da Cidade foi 

aprovado, em 2001 e trouxa toda essa possibilidade, existia de certa forma um romantismo de que existe 

uma vida comunitária orgânica e que as pessoas se amam, entendeu? E de que vai ser muito natural a 

constituição do condomínio, porque as pessoas já compartilham tudo. A vida real é bem mais dura do que 

isso, o individualismo está implantado nas comunidades também. Todo mundo quer seu título individual, 

mas na hora que você fala que não vai ter 15 títulos de propriedade individual e vai ter só um e todos os 15 são 

donos iguais, o pessoal começar a se estranhar, entendeu? Começa a gerar conflito! Então eu acho que depois 

desses 19 anos após o Estatuto da Cidade, a gente já tem aprendizado o suficiente para deixar os 

romantismos de lado, entendeu? Você estabelecer um condomínio é muito complicado! A vida 

condominial exige uma gestão, exige acordo, exige gestão de conflitos o tempo todo, e não é do dia para 

noite que isso vai se estabelecer, então eu acho que tem esse outro fator que não é simplesmente a 

titulação no cartório, e como é que você faz a gestão disso no dia a dia. (FROTA, Henrique. Entrevista 

realizada pelo pesquisador. 12 mar. 2020, grifos nossos). 
741 JUNQUEIRA, Carlos Augusto. Da favela a cidadela: dura ladeira até se obter um RGI. In: CASTRO, Paulo 

Rabello de (Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p. 189-200, p. 198. 
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tal perspectiva carrega mais efeitos negativos – ao menos, em potencial –, a serem 

demonstrados a seguir. 

Toda a análise realizada desemboca em um único resultado: a titulação da 

propriedade. Todas as vantagens correlatas que já foram apresentadas existem, mas a situação 

é permeada por uma série de riscos, que serão dispostos a seguir a partir da perspectiva da 

usucapião extrajudicial. 

5.3. Riscos da usucapião extrajudicial  

Neste tópico, serão analisados os riscos inerentes à titulação da propriedade, já que, no 

recorte da pesquisa, esse é o resultado da usucapião extrajudicial, seja individual, coletiva ou 

plúrima. Vale ressaltar que os aspectos negativos relativos aos programas de regularização 

com enfoque na titulação não são uma particularidade do procedimento em estudo, mas sim 

uma tendência entre as políticas com esse viés. 

Buscando analisar os efeitos negativos da titulação da propriedade, é necessário 

contrapor os argumentos favoráveis às políticas titulatórias, baseados, especialmente, na 

teoria de De Soto. Em um primeiro momento, apresenta-se tais críticas, que fornecem 

subsídios para as alternativas que serão propostas adiante, as quais tem o objetivo de fomentar 

o uso da usucapião extrajudicial como um instrumento de efetivação do direito à moradia 

adequada. 

A ideia da moradia como um ativo na economia, tão defendida por De Soto, é o ponto 

de partida para essa produção cíclica de irregularidades. Nesse ponto, vale destacar o seguinte 

trecho de Rolnik: 

A mercantilização da moradia, bem como o uso crescente da habitação como um 

ativo integrado a um mercado financeiro globalizado, afetou profundamente o 

exercício do direito à moradia adequada pelo mundo. A crença de que os mercados 

poderiam regular a alocação de moradia, combinada com o desenvolvimento de 

produtos financeiros experimentais e “criativos”, levou ao abandono de políticas 

públicas em que a habitação é considerada um bem social, parte dos bens comuns 

que uma sociedade concorda em compartilhar ou prover para aqueles que menos 

recursos – ou seja, um meio de distribuição de riqueza. Na nova economia política 

centrada na habitação como um meio de acesso à riqueza, a casa transforma-se de 

bem de uso em capital fixo – cujo valor é a expectativa de gerar mais-valor no 

futuro, o que depende do ritmo do aumento do preço dos imóveis no mercado742. 

Esse processo de mercantilização da moradia remonta à discussão sobre o valor de uso 

e o valor de troca desse direito. Utilizando-se do ideário de Marx, Harvey conceitua o valor de 

 
742 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015, p. 33. 
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uso como o conjunto de propriedades que podem ser úteis sobre diversos aspectos, 

satisfazendo diferentes desejos e necessidades humanas, que no caso da habitação seria a 

necessidade de abrigo 743 . Por sua vez, o valor de troca seria o bem como mercadoria, 

introduzido na dinâmica capitalista744.  

As políticas com enfoque na titulação da propriedade se aproximam do valor de troca 

da moradia, já que seu fundamento principal é a ampliação do acesso ao crédito e a circulação 

dos bens, que são considerados ativos na economia. Tal direcionamento tende a inflacionar os 

preços do terrenos – aumentando, então, a especulação imobiliária – e, direta ou 

indiretamente, retroalimentar a informalidade745.  

Todo esse processo é chamado de financeirização da moradia 746 , qual seja a 

transformação da moradia em um ativo econômico, fundado nas ideias economicistas desse 

direito, com destaque para De Soto. No Brasil, a dita ideologia da casa própria747 contribuiu 

para a consolidação desse processo, fomentado pelo aspecto simbólico e de reserva de valor 

que é inerente à propriedade no país748.  

Contudo, tal cenário não é exclusivamente brasileiro, sendo uma realidade em todo o 

mundo. O documentário “Push: Ordem de Despejo” 749  retrata esse processo de 

financeirização da moradia, mostrando como a moradia se tornou um ativo em todo o mundo, 

criando a figura dos “imóveis sem dono” e sem moradores. Isso se dá porque a propriedade é 

 
743 HARVEY, David. Os limites do capital. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 48. 
744 HARVEY, David. Os limites do capital. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 52-58. 
745 SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, o 

problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro. Cidade da informalidade. Rio de Janeiro: Livraria 

Sette Letras, FAPERJ, 2003, p. 119-138, p. 119. 
746 Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; ROLNIK, Raquel. Informe de la Relatora Especial sobre 

una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Conselho de 

Direitos Humanos, Assembleia Geral, Nações Unidas, 2012. 
747 Sobre a relação entre a ideologia da casa própria e o ciclo da informalidade, sugere-se: LELIS, Natália. A 

ideologia da casa própria como modalidade de expulsão dos pobres das áreas centrais. In: GAIO, Daniel 

(Org.). Remoções forçadas e a administração pública. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 

2020, p. 22-37.  
748 Cf. HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade. Tradução de 

Claudio Carina. Revisão Técnica de Luísa Valentini. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 155-196; 

219-245. 
749 “Os preços dos imóveis estão disparando em cidades ao redor do mundo. A renda do cidadão comum, não. 

Push: Ordem de Despejo lança luz sobre um novo tipo de proprietário sem rosto, sobre nossas cidades cada 

vez inabitáveis e uma crise crescente que afeta a todos nós. O filme acompanha Leilani Farha, Relatora 

Especial da ONU sobre o Direito à Moradia, em suas viagens pelo mundo, tentando entender quem está sendo 

expulso das cidades e por quê. “Eu acredito que há uma enorme diferença entre a habitação como uma 

mercadoria e a ouro como uma mercadoria. O ouro não é um direito humano; a habitação sim”, diz Leilali. 

(PUSH: ordem de despejo. Direção: Fredrik Gertten, Suécia, 2019. [92 min]. Trailer. Disponível em: 

<https://ecofalante.org.br/filme/push-ordem-de-despejo>. Acesso em: 10 mar. 2021). 
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de incontáveis pessoas, já que se transformou em um título financeiro de alta liquidez, e a 

utilização do bem não é o interesse principal, que passou a ser a especulação imobiliária750. 

Os dados são alarmantes, já que os ativos ligados à propriedade imobiliária totalizam 

163 trilhões de dólares, maior que a soma do PIB de todos os países751, o que significa que 

nem com todo o dinheiro do mundo é possível ser “dono” de todas essas propriedades. O 

documentário não apresenta como tais números são obtidos, sem qualquer exposição da 

metodologia de pesquisa, até mesmo pela natureza da fonte. Por tal razão, tais dados são 

meramente informativos, não sendo embasamento direto de qualquer enunciação da pesquisa. 

Cabe afirmar que as políticas habitacionais e urbanas, o urbanismo e a gestão fundiária 

não foram neutros em relação a essa crise da moradia. Pelo contrário, operaram ativamente ao 

criar condições materiais, simbólicas e normativas para transformar os territórios em ativos 

abstratos752. O ponto crucial dessas políticas, na visão da pesquisa, é a concentração de 

esforços na titulação da propriedade, ignorando-se a visão estrutural e sistêmica da 

informalidade, que envolve vários outros aspectos.  

De forma elucidativa, segue fluxograma que representa o processo em análise, 

denominado de ciclo da moradia informal ou, simplesmente, ciclo da informalidade:  

Figura 5 – Fluxograma 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 
750 “O que eles [sistema financeiro] fazem é criar um título financeiro que representa a propriedade daquelas 

casas. Procurar um grande número de investidores e criar um título financeiro que represente a propriedade 

dessas dez mil casas. E você, como investidor receberá o aluguel e qualquer ganho de capital proveniente 

daquelas propriedades. [...] O ativo pode ser vendido em segundos. [...] Eles [sistema financeiro] querem que 

as casas fiquem vazias, porque podem especular com elas.” (PUSH: ordem de despejo. Direção: Fredrik 

Gertten, Suécia, 2019. [92 min]). 
751 PUSH: ordem de despejo. Direção: Fredrik Gertten, Suécia, 2019. [92 min]. 
752 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015, p. 378. 
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Deve-se frisar que a financeirização da moradia, a alta dos preços dos imóveis, o 

aumento da especulação imobiliária e a gentrificação não são etapas lineares de um processo, 

não havendo delimitação exata do término ou do início de algum deles, sendo, na realidade, 

características concomitantes, que ora são causa, ora são consequência uns dos outros. Em 

conjunto, perpetuam a formação de moradia ilegal.  

Dessa feita, a titulação em sua versão mercantilizada está associada a pressões 

especulativas, fazendo com que os moradores sejam estimulados a vender seus títulos a 

pessoas com maior poder econômico, o que provoca uma reconfiguração do território, 

sobretudo, quando tais áreas estão localizadas em regiões valorizadas da cidade. Em suma, 

indica-se que os beneficiários desse tipo de legalização “a la De Soto” não são os grupos 

pobres, mas sim, os “velhos e novos” grupos econômicos privados753. 

A título de exemplo, a regularização que se deu na Favela Cantagalo, no Rio de 

Janeiro/RJ, já mencionada anteriormente754, foi totalmente baseada nas ideias de De Soto. Ao 

analisar os efeitos posteriores à regularização, Magalhães sustenta que o processo chamado de 

regularização é, na verdade, o seu oposto, já que se promove a remoção – de maneira indireta, 

por meio da força especulativa do mercado – transvestida das ditas políticas de integração da 

favela à cidade755.  

Esse é só um exemplo entre os mais variados casos de regularização com enfoque na 

titulação da propriedade, os quais costumam ter um resultado em comum: a perpetuação das 

irregularidades e dos benefícios aos grupos econômicos privilegiados. A perspectiva do 

“planeta favela”756 não parece horrorizar o capital, mas, ao contrário, aparece-lhe como mais 

um potencial nicho de obtenção de mais-valias757. 

Nesse ponto, cabe relembrar a ideia de que a regularização é tanto parte do problema, 

como parte da solução, expressão retirada das obras de Smolka758 e que é um fio condutor 

 
753  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 191. 
754 Ver tópico 4.1. 
755 MAGALHÃES, Alex Ferreira. O “Galo cantou”, mas não foi para os moradores das favelas: problematizando 

a política estadual de titulação das favelas. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Rio de Janeiro, n. 01., 

p. 86-114, fev. 2013, p. 111-112. 
756 Cf. DAVIS, Mike. Planeta favela. Tradução de Beatriz Medina. São Paulo: Boitempo, 2006. 
757 MAGALHÃES, Alex Ferreira. É possível equacionar o problema da pobreza via a economia de mercado? A 

política de formalização da propriedade imobiliário em Hernando de Soto. InSURgência: Revista de Direitos e 

Movimentos Sociais. [s.l], vol. 6, n. 02, 2020, p. 25. 
758 SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, o 

problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro. Cidade da informalidade. Rio de Janeiro: Livraria 

Sette Letras, FAPERJ, 2003, p. 119-138; SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo 
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entre as obras dedicadas à temática, na linha adotada pela pesquisa. O autor se afasta da visão 

tradicional de que a informalidade é efeito da pobreza, afirmando que também é causa, uma 

vez que a população é capturada pelos ciclos viciosos que reiteram suas condições759. 

Isso não significa que a regularização não seja necessária; pelo contrário, abster-se de 

regularizar não é uma opção. O desafio consiste em como regularizar, para que o ciclo de 

irregularidade não seja alimentado, buscando-se desenvolver políticas de conteúdo 

preventivo, e não curativo, tal como acontece na maioria das vezes760. Partindo-se dessa ideia, 

a preocupação com os efeitos pós-legalização da moradia é exacerbada, a fim de que o ciclo 

da informalidade não seja retroalimentado. 

Algumas considerações devem ser feitas a respeito da gentrificação 761 , que é o 

processo de mudança dos moradores da área legalizada para outro território ilegal, elevando-

se o padrão de vida dos moradores da região e/ou se alterando a destinação do local, que deixa 

de ser residencial para dar lugar à construção de empreendimentos imobiliários, shoppings 

centers etc. Os cuidados pós-regularização devem buscar a minimização desse processo, que é 

prejudicial por perpetuar a formação de assentamentos irregulares e esvaziar o sentido 

anteriormente dado à regularização, já que os beneficiários (re)adentram na informalidade.  

É imperioso diferenciar tal processo de mobilidade residencial, que é a liberdade dos 

moradores para mudar de casa, bairro, cidade etc762 , sendo inerente à autonomia da vontade e 

não havendo razão para que seja impedida no âmbito da regularização fundiária. O que deve 

ser coibido é: a mudança dos beneficiários para novas áreas ilegais, o que contribui para a 

percepção de se estar “enxugando gelo”763; a alteração do padrão de vida dos moradores da 

 
urbano: a solução que é parte do problema, o problema que é parte da solução. In: ALFONSIN, Betânia de 

Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 255-291. 
759 SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, o 

problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro (Org.). A cidade da informalidade. Rio de Janeiro: 

Livraria Sette Letras, 2003, p. 119-138, p. 122. 
760 SMOLKA, Martim Oscar. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do problema, o 

problema que é parte da solução. In: ABRAMO, Pedro (Org.). A cidade da informalidade. Rio de Janeiro: 

Livraria Sette Letras, 2003, p. 119-138, p. 133. 
761 Para o conceito de gentrificação, sugere-se: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. In: BIDOU-

ZACHARIASEN, Catherine (Org.). De volta à cidade: dos processos de gentrificação às políticas de 

revitalização dos centros urbanos. São Paulo: Annablume, 2006, p. 21-57, p. 22. 
762  A mobilidade residencial é normalmente definida como a resultante urbana das decisões familiares 

(individuais e não-compulsórias) de mudança de domicílio. Essa decisão pode ter muitos motivos e fatores, 

mas as famílias, a princípio, têm uma relativa “liberdade” de decisão, sendo justamente essa liberdade relativa 

o fator que diferencia a expulsão residencial dessa mobilidade. (ABRAMO, Pedro; SMOLKA, Martim Oscar. 

Que componentes devem ser incorporados a uma estratégia de acompanhamento pós-intervenção de 

regularização fundiária? In: ALFONSIN, Betânia et al (Org.). Regularização da terra e moradia: o que é e 

como implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 144-148, p. 147). 
763 Urbanizar e regularizar assentamentos precários é como “enxugar gelo”. No caso, a expressão “enxugar gelo” 

representa uma espécie de frustração com ações repetidas ao longo de muitos anos, mas que não atingem o 
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área, passando a ser composto pela classe média e/ou alta; e o adentramento do mercado 

imobiliário na área, por meio de empreendimentos e/ou monopólio dos imóveis. 

O ponto central dessa dinâmica é a redução do direito à moradia ao reconhecimento do 

título de propriedade 764 , o que, tal como já dito, é responsável pelo processo de 

mercantilização desse direito. É nesse sentido que serão apresentadas algumas críticas à teoria 

de De Soto, principal marco teórico da moradia em seu viés mercantilista. Em seguida, será 

feito um paralelo com a atual instrumentalização da usucapião extrajudicial, buscando 

alternativas para lhe afastar das ideias do economista peruano. 

Primeiramente, vale mencionar a crítica ao aspecto procedimental da pesquisa de De 

Soto, pois, como afirma Fernandes765 , existe pouco rigor metodológico no levantamento 

desses números e uma excessiva simplificação – ou total manipulação766 – desse mercado 

complexo que é o formal e o informal de terras. Nessa linha, Rolnik 767  afirma que os 

resultados são mínimos quanto aos objetivos, e que tal escassez é devida à falta – qualitativa e 

quantitativa – de documentação da pesquisa, principalmente de relatórios finais e avaliações 

pós-projeto, o que torna impossível falar de resultados a longo prazo.  

Nessa mesma linha, Fernandes768 afirma que onde se utilizou as ideias de De Soto – 

como no Peru 769  e em El Salvador 770  – os programas possuem baixa sustentabilidade 

 
objetivo de tornar esses locais integralmente adequados do ponto de vista habitacional, urbanístico ou da 

segurança jurídica posse. [...] Como se o gelo não fosse mesmo feito para derreter em condições naturais de 

temperatura e pressão, e sim para ser pedra, é possível questionar, em si, a racionalidade da ação permanente 

de encharcar toalhas. (AMORE, Caio Santo; MORETTI, Ricardo de Sousa. “Gelo não é pedra!” – 

informalidade urbana e alguns aspectos da regularização fundiária de interesse social na lei 13.465/2017. 

Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. São Paulo, vol. 03, n. 17, p. 73-83, ago. 2018, p. 

77). 
764  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 187. 
765  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 190. 
766 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 49. 
767 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015, p. 212. 
768  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 187-192. 
769 “La política urbana priorizó la regularización de la tenencia de la tierra por sobre los programas de acceso 

ordenado al suelo. De modo que, tal como ha sido observado en otras ciudades de América Latina, se generó la 

circularidad de la ciudad ilegal. Esto es la configuración de un círculo vicioso de informalidad.” 

(COCKBURN, Julio Calderón. La ciudad ilegal – Lima en el siglo XX. Lima: Serie Fondo Editorial de la 

Facultad de Ciencias Sociales UNMSM, 2005, p. 291). 
770 “El Salvador crea, en 1989, el programa “El Salvador, país de propietarios” con el objetivo de facilitar y 

contribuir a la legalización de los derechos de propiedad. [...] El precio de un terreno oscila en US$ 183, el 

cual es pagado en un plazo máximo de 10 años, con cuotas mensuales de US$ 3,50, lo que significa un monto 
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urbanística e socioambiental, pois são focados na legalização formal dos assentamentos, e não 

em programas de urbanização, deixando de promover qualquer integração socioespacial771. 

No Brasil, a construção legislativa e das políticas de regularização fundiária caminham nesse 

sentido, correndo-se o risco de criar as chamadas “cidades de papel”772, caracterizadas pela 

valoração extrema do título de propriedade, sem a promoção de uma vida digna aos 

cidadãos773.  

O principal discurso legitimador dessas políticas à la De Soto é o acesso ao crédito 

formal por meio de tais processos, tal como já visto acima. Contudo, a teoria é falha ao não 

produzir nenhuma evidência de que bancos e outras instituições de crédito/financiamento 

estariam dispostos a oferecer crédito aos pobres774.  

Há, pelo contrário, diversos estudos demonstrando que tais instituições não estão 

interessadas em atender tais camadas sociais, independentemente da legalização da posse775.O 

próprio estudo de Galiani e Schargrodsky, utilizado como referencial para a análise dos 

efeitos positivos da titulação da propriedade, conclui que o acesso ao crédito não se alterou 

pós-regularização776. 

 
extremadamente limitado como para lograr la sostenibilidad del programa. Además de ello, no existe 

vinculación alguna entre los programas de inversión y la política tributaria globales con el 

financiamiento de vivienda e infraestructura urbana destinada a los sectores sociales más pobres.” 

(CLICHEVSKY, Nora. Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de 

regularización en América Latina. Santiago, Chile: División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos de las Naciones Unidas. 2003, p. 43, grifos nossos). 
771  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 191. 
772 Essa expressão é oriunda da pesquisa em Mestrado de Clara Cirqueira de Souza, sob a orientação de Miracy 

Barbosa de Sousa Gustin, e coorientação de Mônica Sette Lopes, em andamento no Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de estudo “As Relações na Cidade, a 

Alteridade, o Usufruto Equitativo e o Meio Ambiente”, que é a mesma na qual a presente pesquisa é 

desenvolvida. 
773 DIAS, Maria Tereza Fonseca; SOUZA, Clara Cirqueira. A regularização fundiária na Lei nº 13.465/17: 

análise da adequação de seus instrumentos à política urbana constitucional. Revista de Direito Urbanístico, 

Cidade e Alteridade. vol. 05, n. 01, p. 83-103, jan.-jul. 2019, p. 99. 
774 FERNANDES, Edésio. Perspectivas para a renovação das políticas de legalização de favelas no Brasil. In: 

ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2007, p. 34-67, p. 50. 
775 Cf. COCKBURN, Julio Calderón. Titulación masiva de tierras en el Perú 2007-2011. Lincoln Institute of 

Land Policy, 2013; COCKBURN, Julio Calderón. Títulos de propiedad, mercados y políticas urbanas. Revista 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. n. 03, p. 47-62, abr. 2009; WEBB, 

Richard; BEUERMANN, Diether; REVILLA, Carla. La construcción del derecho de propiedad – el caso de 

los asentamientos humanos en el Perú. Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2006; DURAND-

LASSERVE, Alain et al. Social and economic impacts of land titling programmes in urban and peri-urban 

areas: a review of the literature. Government of Norway, 2007; PAYNE, Geoffrey. Urban land tenure and 

property rights in developing countries: a review of the literature. The Overseas Development Administration, 

1996. 
776 GALIANI, Sebastian; SCHARGRODSKY, Ernesto. Property rights for the poor: effects of land titling. 

SSRN, 2010, p. 28-33. 
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A pesquisa se alinha aos argumentos que criticam o atrelamento da moradia à 

utilização do bem como garantia para crédito. No contexto brasileiro, a formalização da 

posse, de uma maneira geral, influi positivamente na obtenção de crédito formal, o que se 

justifica pela diminuição das taxas de juros, que se explica pelos motivos acima expostos. 

Contudo, cabe questionar se a propriedade de um imóvel vai, de fato, possibilitar a obtenção 

de empréstimos pela população de baixa renda. 

As instituições financeiras consideram diversos fatores na concessão do crédito, e a 

tendência é de que um bem regularizado, mas não integrado à cidade, sem urbanização ao 

redor, não seja aceito como garantia. Além disso, deve-se levar em conta a dita 

impenhorabilidade do bem de família legal, que é a situação da maioria destas famílias; e a 

possibilidade de inadimplência, que se insere em um contexto de 67,9% de endividamento em 

famílias até 10 salários-mínimos, com 10,9% sem condições de pagar777.  

Há, ainda, diversos outros estudos questionando os impactos positivos da legalização 

da posse778 , os quais não serão analisados pelo recorte da pesquisa, cabendo destacar a 

seguinte conclusão, que é um fio condutor entre os estudos:  

Como se pode observar dos diversos estudos mencionados, a titulação de 

comunidades informais pode sim trazer diversos efeitos positivos, inclusive 

gerando maior potencial de crescimento econômico. Todavia, uma política mal 

planejada e dissociada de investimentos em infraestrutura urbana e serviços 

públicos pode ter não só efeitos limitados na melhoria da qualidade de vida da 

população beneficiária, mas também expor os cidadãos a uma maior 

vulnerabilidade em relação a posse por eles exercidas e, consequentemente, ao 

direito fundamental à moradia.779 (grifos nosso) 

Não se tem o objetivo de refutar todos os efeitos positivos advindos da titulação da 

propriedade, mas sim demonstrar que a usucapião extrajudicial, como um instrumento que 

possui esse fim, se insere nessa dinâmica, devendo ser conjugada com outras políticas 

 
777  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO. Pesquisa de endividamento e inadimplência do 

consumidor. Rio de Janeiro: CNC – Divisão Econômica, jan. 2021, p. 02-04. 
778 Cf. REGUEIRA, Krongnon Wailamer de Souza. O setor imobiliário informal e os direitos de propriedade: o 

que os imóveis regularizados podem fazer pelas pessoas de baixa renda dos países em desenvolvimento. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2007, p. 135-176; FERREIRA FILHO, Paulo Sérgio. As lógicas por 

trás das políticas de regularização fundiária: a alteração de paradigma pela lei 13.465/2017. Revista de Direito 

da Cidade. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 03, p. 1.449-1.482, 2018; ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a 

colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 211-219; FERNANDES, 

Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: ALFONSIN, Betânia de 

Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 173-214; FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais na América 

Latina. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011, p. 29-40. 
779 FERREIRA FILHO, Paulo Sérgio. As lógicas por trás das políticas de regularização fundiária: a alteração de 

paradigma pela lei 13.465/2017. Revista de Direito da Cidade. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 03, p. 1.449-1.482, 

2018, p. 1.478.  
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públicas e instrumentos legais para que os resultados negativos sejam minimizados. A 

legalização da posse não é suficiente 780 , devendo haver a integração socioespacial dos 

usucapientes à cidade. 

Existem esses mesmos riscos – ou até mais – com os casos de utilização massiva da 

usucapião extrajudicial, que são aqueles sob a égide do procedimento coletivo e, em especial, 

do plúrimo. Titula-se um grande número de pessoas, pois o objetivo de todo o processo é 

exatamente este, mas se esquece das políticas de urbanização, da construção de infraestrutura, 

dos programas de integração socioeconômica etc. Enfim, parafraseando Maricato781, esquece-

se de colocar as ideias dentro do lugar, que não era lugar, mas que artificialmente se tornou. 

Com base nesse arcabouço teórico e empírico das políticas de regularização fundiária 

e de habitação, serão propostas alternativas para a utilização da usucapião extrajudicial de 

uma forma que minimize esses seus riscos. 

O primeiro ponto é a conjugação da usucapião extrajudicial com as ZEIS, instrumento 

urbanístico, inserido no planejamento urbano por meio do zoneamento das cidades, e de 

segurança da posse, pelo seu objetivo de garantir a moradia social e a permanência dos 

beneficiários da regularização. O ponto principal das ZEIS é a salvaguarda, a proteção, dos 

beneficiários contra a especulação/pressão do mercado imobiliário, já que a área estará 

gravada para o fim de moradia social e terá índices urbanísticos diferenciados. 

Tal conciliação vai ao encontro da compreensão de que as políticas de regularização 

não podem ser formuladas de maneira isolada, buscando-se a utilização de medidas 

preventivas, exatamente para quebrar o ciclo gerador da informalidade782. Nesse caso, há um 

instrumento de regularização jurídica, de caráter curativo, a usucapião extrajudicial; e um de 

caráter preventivo, visando que a área permaneça com o fim de habitação popular, as ZEIS783. 

 
780 “[...] se tomada isoladamente, a outorga de títulos individuais de propriedade plena não leva à integração 

socioespacial pretendida pelos programas de regularização, e que justificaria o investimento. Além do que, se 

promovidas de maneira isolada, as políticas de legalização não têm impacto significativo sobre as condições de 

pobreza urbana.” (FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na 

história? In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção 

do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 191). 
781 Cf. MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias – planejamento urbano no brasil. 

In: ARANTES, Otília; MARICATO, Ermínia, VAINER, Carlos Bernardo (Org.). A cidade do pensamento 

único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 121-192. 
782 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais: o grande desafio dos municípios, da 

sociedade e dos juristas brasileiros. In: ROLNIK, Raquel et al. (Org.). Regularização fundiária sustentável – 

conceitos e diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 19-33, p. 22-24. 
783 [...] é imprescindível que sejam adotadas as medidas para a regularização jurídica. E isto não é elemento 

secundário, uma vez que o título é um instrumento para garantir a estabilidade necessária às pessoas, a fim de 

que elas não saiam do local regularizado, evitando que o problema, após sanado com vultosos recursos 

públicos, mude de lado. Aliado a esse aspecto, importante gravar as áreas como ZEIS, visando a que 

permaneçam como áreas para habitação popular. (PRESTES, Vanêsca Buzelato. Municípios e meio ambiente: 
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Ao se tornarem proprietários, os antigos usucapientes podem fazer o que quiser com 

seus imóveis, havendo o risco concreto de serem expulsos pelo mercado, operando-se a dita 

gentrificação. Alinha-se às ideias de Alfonsin784 de que a importância das ZEIS é gravar a 

área como assentamento de interesse social, vinculado obrigatoriamente à habitação popular, 

independentemente de quem sejam os proprietários. Isso por si só já diminui a especulação 

imobiliária na área, que é também afastada pelos parâmetros urbanísticos mais restritivos: 

tamanho reduzido dos lotes; coeficiente de aproveitamento reduzido; finalidade residencial 

exclusiva; proibição da fusão de lotes – remembramento – etc. 

Tais restrições possibilitam que, em certa medida, o Poder Público municipal possa 

controlar as condições de uso e ocupação daquele espaço 785 . Além disso, estimula a 

urbanização da área, visando a construção de infraestrutura, caso não haja. Não é certo que o 

local será urbanizado, integrado e de que não será cooptado pelo mercado imobiliário, mas é 

instrumento hábil para a consecução de tais objetivos, devendo ser obrigatória a sua 

conjugação com qualquer política de regularização, não só a usucapião extrajudicial. 

Ao se sugerir o parcelamento dos emolumentos na usucapião extrajudicial, também se 

defendeu a conjugação entre esses instrumentos, porque, além de garantir que o pagamento 

em parcelas seja apropriado pela população de baixa renda, minimiza os riscos pós-

regularização. É necessário aproximar notários/registradores e urbanistas 786 , e tal 

configuração passaria a exigir um papel mais ativo dos delegatários – conhecendo, aplicando 

e, inclusive, debatendo a construção do zoneamento municipal – diferente do que geralmente 

se vê787. 

Sob o viés do Poder Público, a instituição das ZEIS demonstra uma nova postura do 

planejador urbano, já que se tem um reconhecimento estatal de que a população de baixa 

 
a necessidade de uma gestão urbano-ambiental. In: PRESTES, Vanêsca Buzelato (Org.). Temas de direito 

urbano-ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 19-50, p. 46). 
784 ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 96. 
785  FERNANDES, Edésio. Legalização das favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: 

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-214, p. 193. 
786 MELO, Marcelo Augusto Santana de. O direito à moradia e o papel do Registro de Imóveis na regularização 

fundiária. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, vol. 69, p. 9-80, jul.-dez. 2010, p. 11. 
787 Por óbvio, existem as exceções, com destaque para a atuação do CORI-MG, que estimula a capacitação 

urbanística dos registradores de imóveis no âmbito de Minas Gerais, por meio de cursos, congressos, 

seminários etc. Há, inclusive, diversas lives, disponibilizadas no Youtube, sob o título de “Conexão CORI”, 

que já contou com a participação de diversos urbanistas. (CONEXÃO CORI-MG. Playlist Conexão CORI. 23 

vídeos. Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL2z9KP0Kly5I0MTKDyoM9eIaydrEe2M-D>. Acesso em: 10 mar. 

2021). 
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renda é, também, produtora da cidade788. Subverte a lógica segregatória da legislação urbana 

para delimitar um espaço diferenciado com vistas à integração e permanência dos moradores, 

o que se alinha à construção da cidadania789 e à efetivação do direito à moradia adequada. 

Como um contraponto às ZEIS, deve-se destacar o caráter político que é inerente a sua 

instituição790, já que, tal como qualquer lei municipal, é permeada por interesses distintos. O 

espaço é um produto social e político, havendo uma inter-relação entre o social e o 

espacial791, o que se evidencia nas disputas políticas intensas ao longo da instituição do 

zoneamento, que tem como pano de fundo, ao revés do interesse público, o melhor 

aproveitamento do território pelo mercado imobiliário. Corre-se o risco de o zoneamento ser 

permeado pela corrupção urbanística792, especialmente no Brasil, em que há uma precária 

diferenciação entre Direito e política no urbanismo793, tendo como exemplo os retrocessos 

sociais que costumeiramente se dão em revisão de perímetro das ZEIS. 

Também pode haver a apropriação das ZEIS pelo mercado imobiliário, se utilizando 

dos parâmetros diferenciados de construção e/ou das facilidades do financiamento 

 
788  ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 221.  
789 A pertinência da associação desses dois instrumentos [usucapião e ZEIS] se dá na medida em que ambos, 

tanto o de natureza legal, como o usucapião, quanto o de natureza marcadamente urbanística, como o conceito 

de ZEIS, expressam o reconhecimento social de um direito maior e anterior ao direito de propriedade: o 

direito à cidade, a um espaço que, além do abrigo material que oferece, se confunde com a própria 

consciência de cidadania. (LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. A função urbanística da usucapião. In: 

FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço 

urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 59-78, p. 74-75, grifos nossos). 
790  A ideia de que tendo o instrumento previsto na norma estar-se-á garantindo o direito que se quer ver 

protegido. Todavia, o instrumento por si só não é bom ou ruim. É um instrumento jurídico com regras 

específicas. A sua utilização depende das condições jurídicas estabelecidas para que ele opera e da respectiva 

gestão [...] Todavia, aqui voltamos ao tema da função do direito no sistema jurídico. Não é para o bem 

ou para o mal. É uma função de limite e de definição. O âmbito da luta pelo reconhecimento ainda é da 

política. (PRESTES, Vanêsca Buzelato. Corrupção urbanística: da ausência de diferenciação entre o direito e 

política no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 164, grifos nossos). 
791 GERVAIS-LAMBONY, Philippe. A justiça espacial, experiências e pistas de pesquisa. In: CARLOS, Ana 

Fani Alessandri; ALVES, Glória; PADUA, Rafael Faleiros (Org.). Justiça espacial e o direito à cidade. São 

Paulo: Contexto, 2017, p. 117-132, p. 118. 
792 Cf. PRESTES, Vanêsca Buzelato. Corrupção urbanística: da ausência de diferenciação entre o direito e 

política no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
793 No Brasil, sustentamos que há uma precária diferenciação entre direito e política no urbanismo. A falta 

de um sistema jurídico que separa o direito da política, que vede condutas que favorecem a impessoalidade, 

que favorecem a apresentação de dificuldades para “vender facilidades”, o excesso de discricionariedade 

administrativa, a carência de publicidade das regras, a falta de publicidade dos instrumentos e das 

possibilidades existentes, o excesso de legislação e precária informação da existência destes, bem como das 

concertação realizadas são uma constante. Assim, trabalhamos com soluções personalíssimas, muitas vezes 

casuísticas e que não modificam o sistema, mas tangenciam o problema. (PRESTES, Vanêsca Buzelato. 

Corrupção urbanística: da ausência de diferenciação entre o direito e política no Brasil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 268, grifos nossos). 
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habitacional para tais locais794. Souza, Klink e Denaldi795 afirmam que o urbanismo gerou 

uma visão “essencialista/fetichista” dos instrumentos urbanísticos, sem relacioná-los à 

atuação dos agentes do mercado, o que é colocado em xeque pela facilidade que estes 

possuem de se apropriar de tais ferramentas, aliado à sua força política. Ainda nessa linha, 

Oliveira e Biasotto, a partir da avaliação de diversos planos diretores, questionam a 

efetividade das ZEIS em relação à gestão democrática da terra, à urbanização e à reserva de 

área para habitação popular796.  

Mesmo com tais dificuldades e pontos negativos, defende-se a instituição das ZEIS 

conjugada com a usucapião extrajudicial, por ser fundamental para diminuir os impactos 

negativos pós-regularização, minimizando a especulação imobiliária no local e, 

consequentemente, freando o ciclo da informalidade. É uma proteção às famílias beneficiadas, 

uma garantia de que o local, mesmo após a urbanização/regularização, continue a ser 

destinado para a moradia social.  

Outro instrumento que poderia ser conjugado com a usucapião extrajudicial é a 

demarcação urbanística, que é essencial na preparação da área para a regularização, a partir da 

delimitação dos beneficiários e dos investimentos a serem feitos. Em franco desuso na 

atualidade, principalmente após a Lei nº 13.465/2017 797 , tal conjugação também seria 

importante para exaltar a sua importância, que se alinha à ideia de um projeto de 

regularização completo, que, além da preocupação pós-regularização citada acima, tem o 

planejamento preliminar798.  

Por óbvio, não se espera que os instrumentos por si sós e a própria lei possam 

solucionar os problemas sociais, éticos, políticos, econômicos etc. que existem na seara da 

 
794 Por todos, Cf. SANTOS, Denise dos. Perspectivas para a reforma urbana no Brasil: abordagem do 

instrumento das ZEIS na segunda geração dos planos diretores pós-Estatuto da Cidade. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2020.   
795 SOUZA, Claudia-Virginia Cabral de; KLINK, Jeroen; DENALDI, Rosana. Planejamento reformista-

progressista, instrumentos urbanísticos e a (re)produção do espaço em tempo de neoliberalização. Uma 

exploração a partir do caso de São Bernardo do Campo (São Paulo). Revista EURE. vol. 36, n. 137, p. 203-

223, jan. 2020, p. 219. 
796  OLIVEIRA, Fabrício Leal de; BIASOTTO, Rosane. O acesso à terra urbanizada nos planos diretores 

brasileiros. In: MONTANDON, Daniel Todtmann; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (Org.). Os planos 

diretores municipais pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra 

Capital/Observatório das Metrópoles/IPPUR/UFRJ, 2011, p. 57-96, p. 75. 
797 Ver tópico 3.2.2. 
798 A demarcação urbanística, ao delimitar as áreas irregulares e clandestinas, possibilita o conhecimento de suas 

reais dimensões e dos problemas estruturais decorrentes da falta de infraestrutura urbana, tais como esgoto 

sanitário, energia elétrica e asfalto, entre tantos outros. (CEOLIN, Ana Caroline Santos. A regularização 

fundiária como instrumento de inclusão social e de superação da pobreza: estudo de caso da comarca de São 

João da Ponte em Minas Gerais. Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade. vol. 01, n. 02, p. 75-104, 

jul.-dez. 2015, p. 92) 
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moradia informal799. A interligação entre tais institutos se mostra importante, mas está longe 

de ser suficiente. 

O segundo ponto é a necessidade de atuação conjunta dos variados atores – públicos e 

privados – para que seja feita uma regularização fundiária com todas as suas dimensões, que, 

de fato, efetive o direito à moradia adequada. Não é possível, pelo próprio recorte da 

pesquisa, tratar do papel específico de cada um dos envolvidos nessas políticas, dando-se 

enfoque à importância da atuação interdisciplinar800.  

O Poder Público, em todas as suas esferas, é elemento central e jamais pode ser 

excluído da regularização. Rejeita-se o argumento de que a usucapião extrajudicial teria maior 

potencial regularizatório por envolver apenas o requerente e os cartórios, já que não há 

atuação obrigatória dos entes estatais801. Qualquer mecanismo de legalização da posse, não só 

a usucapião extrajudicial, é parte da política de regularização, não devendo ser enxergado 

como um fim em si mesmo, mas sim como uma dimensão, uma etapa, uma engrenagem 

dentro de um todo.  

Para o desenrolar do restante do processo, é imprescindível a atuação do Poder 

Público, que pode se dar pela produção legislativa, atuação do Judiciário, atuação 

interdisciplinar dos órgãos ligados ao Executivo etc. É necessário, em conjunto com a 

legalização da posse, a integração socioespacial dos beneficiários, para que possam tornar-se 

cidadãos, e é sob esse pressuposto que se fundamenta a pesquisa. 

Tal integração só é possível com a atuação do Poder Público no combate à segregação, 

como agente promotor e mediador do debate público, conhecedor dos diversos interesses 

envolvidos e propositor de políticas que reequilibrem as distorções presentes nas arenas 

urbanas 802 . As políticas curativas devem dar lugar às preventivas, fundamentadas na 

 
799 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 244. 
800 Atualmente, tais processos ocorrem sob as diretrizes da integração interventiva, da participação efetiva dos 

beneficiários e do planejamento prévio. Assim, somente após um diagnóstico feito sob o prisma da 

transdisciplinaridade e com o conhecimento das demandas da população é que se delineiam os caminhos a 

serem seguidos para a efetiva regularização de um assentamento de interesse social. (REIS, Eduardo Moreira. 

Aspectos práticos da regularização fundiária de interesse social. In: SOUZA, Adriano Stanley Rocha de; 

FARIA, Edimur Ferreira de; ARAÚJO, Marinella Machado (Org.). Regularização fundiária aplicada. Belo 

Horizonte: PUC Minas, 2016, p. 133-184, p. 134). 
801 As notificações dirigidas aos entes públicos – União, Estado ou DF e Município – tem o objetivo único de 

oferecer a possibilidade de contestação do pedido aos entes, sendo, portanto, dirigida à discussão sobre a 

propriedade do imóvel.  
802  ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 267. 
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habitação, no planejamento urbano e na gestão democrática. Só assim é possível quebrar o 

mencionado círculo vicioso de produção da informalidade803. 

Não é só urbanização 804 , assim como não é só legalização. Urbanizar significa 

melhorar as condições de habitabilidade: da área como um todo, por meio da construção de 

infraestrutura, caso não houver, ou incremento da existente805; e do imóvel em si, por meio de 

apoio técnico e/ou financeiro às melhorias no bem. Devem ser feitas, ainda, intervenções 

urbanísticas, sociais, ambientais806 etc., que são dimensões da regularização fundiária e não 

podem ser esquecidas ou negligenciadas, sob pena da política pública ser menos efetiva807. 

Essa regularização multidimensional é difícil, muito cara e leva tempo808. Quanto ao 

aspecto financeiro, existe a já mencionada possibilidade de os beneficiários arcarem com a 

infraestrutura essencial e o projeto de regularização 809 , o que é importante para a 

sustentabilidade financeira 810 . Contudo, no caso da usucapião extrajudicial, defende-se o 

custeio total das políticas de urbanização pelo Poder Público – por meio de recursos próprios 

 
803 FERNANDES, Edésio. Política nacional de regularização fundiária: contexto, propostas e limites. Revista de 

Direito Imobiliário. ano 27, n. 56, p. 241-256, jan.-jun. 2004, p. 252. 
804 É necessário chamar a atenção para uma deficiência de trabalho de urbanização desacompanhado de outras 

intervenções. O Poder Público tem de acautelar-se ao dotar assentamentos de infraestrutura sem garantir a 

titulação dos lotes em nome dos moradores, pois a falta de regularização jurídica pode gerar futuros despejos 

e/ou desperdício de dinheiro público. [...] Se a urbanização não é acompanhada de regularização jurídica, os 

governados ficam à mercê da vontade política dos governantes. (ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de 

regularização fundiária: justificação, impactos e sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito 

urbanístico e política urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 213). 
805 A implantação dos equipamentos urbanos (água, drenagem, esgoto, coleta de lixo) deve fazer parte de uma 

ação mais abrangente que inclua os moradores sem diferenciá-los. Escolas e postos de saúde podem ser 

fixados dentro do próprio bairro [...] (COSTA, Fernanda Carolina Vieira da Costa; BUENO, Laura Machado 

de Mello. Ocupações e favelas. In: ALFONSIN, Betânia et al. (Org.). Regularização da terra e moradia: o que 

é e como implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 70-82, p. 74). 
806  É necessário avaliar as regularizações e apontar quais as condições para que ambientalmente sejam 

adequadas. Para tanto, é fundamental que nos projetos de regularização, no mínimo, haja solução para as águas 

servidas, inclusive com tratamento destas, haja programa para recolhimento e destinação dos resíduos sólidos 

gerados, executem-se edificações adequadas e esteja previsto o recebimento de água potável, pois as condições 

da população destinatária da regularização precisam ser melhoradas. (PRESTES, Vanêsca Buzelato. 

Municípios e meio ambiente: a necessidade de uma gestão urbano-ambiental. In: PRESTES, Vanêsca Buzelato 

(Org.). Temas de direito urbano-ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 19-50, p. 46) 
807  ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 215-216. 
808 FERNANDES, Edésio. Política nacional de regularização fundiária: contexto, propostas e limites. Revista de 

Direito Imobiliário. ano 27, n. 56, p. 241-256, jan.-jun. 2004, p. 250; FERNANDES, Edésio. Legalização das 

favelas em Belo Horizonte: um novo capítulo na história? In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, 

Edésio (Org.). A lei e a ilegalidade na produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 173-

214, p. 178. 
809 Art. 33, §1º, I, da Lei nº 13.465/2017, introduzido pela Lei nº 14.118/2021 (Lei do Programa Casa Verde e 

Amarela) 
810  Cf. ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 253-254. 
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e/ou parcerias com a iniciativa privada –, uma vez que os beneficiários já terão arcado com a 

dimensão jurídica, qual seja a legalização da posse811. 

Em relação à dificuldade e ao tempo, somente a atuação integrada dos atores públicos 

e privados é capaz de viabilizar a regularização multidimensional de uma forma mais fácil e 

em menos tempo. A usucapião extrajudicial, por si só, é instrumentalizada com vistas à 

redução de ambos, mas não é o suficiente.  

Na atual regulamentação, não é obrigatória a participação do Poder Público na 

usucapião extrajudicial, a não ser na notificação que tem o fulcro de discutir eventual 

propriedade do bem. Em sentido diverso e exclusivamente no estado de São Paulo, a 

usucapião plúrima exige a notificação do ente público municipal para confirmar as ocupações, 

a urbanização e a integração da área à cidade812. Couto dispõe que seria um requisito extra, 

que não está na lei e, portanto, não deveria ser uma condicionante do processamento 

plúrimo813. 

Almejando-se a dita atuação integrada e interdisciplinar, defende-se que a previsão é 

correta e, mais do que isso, imprescindível para a regularização via usucapião extrajudicial. 

Não somente na plúrima, mas no procedimento como um todo 814 . Defende-se o 

aproveitamento da notificação enviada ao ente municipal815, sendo solicitada: a atestação do 

imóvel irregular; se há infraestrutura básica no local; e se a área cumpre os requisitos legais e 

urbanísticos para a regularização do imóvel.  

Indo além, no caso de imóvel localizado em área delimitada como ZEIS, a notificação 

ao ente municipal, além das menções acima, deveria consignar tal característica e questionar 

se não haveria interesse público municipal em promover um projeto de regularização 

 
811 “The regularization programmes need financial support. It is not possible to conduct a land regularization 

programme based exclusively on the resident’s financial resources. Their income is too low [...] The may have 

gained security of tenure but their living conditions will not automatically improve. To improve conditions in 

the settlements, government policies are needed.” (IMPARATO, Ellade. Security of tenure in São Paulo: In: 

DURAND-LASSERVE, Alain; ROYSTON, Lauren (Org.). Holding their ground: secure land tenure for the 

urban poor in developing countries. New York: Earthscan Publications, 2002, p. 127-137, p. 135). 
812 Ver tópico 4.4. 
813 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 185. 
814 É importante ressaltar que José Celso Vilela menciona que já realiza tal forma de notificação em sua serventia 

– Registro de Imóveis de Itabira/MG – instando o Poder Público a atestar a existência de infraestrutura em 

todos os procedimentos de usucapião. (A informação foi prestada por José Celso Vilela, em entrevista feita 

pelo aplicativo WhatsApp, na data de 13 dez. 2020). É uma menção isolada a tal prática, podendo haver outras 

nesse sentido, mas não há qualquer disposição legal ou, mesmo, doutrinária para tal orientação.  
815 Couto já defende o aproveitamento da notificação para a comunicação e intimação do ente público sobre 

outras questões específicas do pedido de usucapião, com a junção dos documentos pertinentes para sua análise, 

tais como: a regularidade de eventual edificação e do recolhimento dos tributos previdenciários inerentes; 

incidência de tributo decorrente de transmissão de direitos realizada no lapso temporal da posse, entre outros. 

(COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 278-279). 
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fundiária no local. Tal prática é ainda mais importante na usucapião plúrima e coletiva, já que 

as áreas tituladas representarão um grupo maior dentro da ocupação, exacerbando a 

importância de se efetivar as demais dimensões da regularização. 

Talvez tal proposição pareça simples, mas não é, já que vislumbra a tão almejada 

aproximação entre Poder Público e cartórios, que hoje é praticamente inexistente na 

usucapião extrajudicial; e enfatiza, mais uma vez, a importância das ZEIS. Não é a solução 

para toda a problemática e nem poderia ser, por óbvio, já que não se pode prever o resultado 

dessas notificações. É mais uma proposição, que, aliada às demais, busca enfatizar a 

importância do Poder Público e dos demais atores na usucapião extrajudicial. 

Na usucapião extrajudicial, tal como já visto, o requerente deve estar obrigatoriamente 

assistido por advogado ou defensor público, e nesse campo reside uma importante seara de 

atuação na regularização fundiária: a dos órgãos de assistência jurídica. Tais instituições 

representam os hipossuficientes em âmbito judicial e/ou administrativo, possibilitando, de 

fato, o acesso à justiça pelos denominados “assistidos”.  

Atuam de forma semelhante à Defensoria Pública, complementando e, por muitas 

vezes, substituindo a sua atuação, o que se justifica pelo próprio quadro de abarrotamento da 

Defensoria perante uma demanda que é sempre crescente. Na própria usucapião extrajudicial, 

a despeito de ser possível, não há campo amostral para afirmar que houve a atuação do órgão, 

a qual seria essencial. 

Ainda incerta a atuação prática da Defensoria Pública na usucapião extrajudicial, 

persiste um cenário em que a presença de advogado é obrigatória, o que faz com que os 

honorários advocatícios passem a ser uma variável importante nos custos do procedimento. 

Uma alternativa a esse quadro é a representação dos usucapientes pelos órgãos de assistência 

jurídica, o que, por si só, aumenta o alcance social do instituto, já que diminui os gastos; e 

minimiza os seus riscos, por introduzir um ator importante na condução da regularização 

fundiária, especialmente na minimização dos efeitos pós-regularização.  

Defende-se, então, que o requerimento da usucapião extrajudicial seja proposto por 

um órgão municipal e/ou conveniado da Administração Municipal816. Primeiro, porque uma 

das vantagens desse instrumento é a questão financeira, já que o Poder Público não terá gastos 

com a legalização jurídica, o que, por si só, é uma redução considerável, especialmente se 

comparado com a desapropriação, por exemplo. Apesar de haver gastos com as demais 

 
816  ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 233. 



176 

dimensões da regularização, a diminuição de custos é considerável, havendo, portanto, 

recursos para se investir na criação e capacitação desses órgãos.  

A assistência jurídica é uma das diretrizes do Estatuto da Cidade817, e como a pesquisa 

se alinha à teoria 818  de que tais previsões são normas gerais – de caráter impositivo e 

vinculante –, defende-se a sua adoção obrigatória pelos municípios. O melhor seria a criação 

de um órgão de assistência jurídica municipal, que tivesse a regularização fundiária como 

uma das suas funções.819 Contudo, é necessário trabalhar com o real e não com o ideal, já que 

a existência desses órgãos é mínima no cenário nacional e, em um cenário de crise fiscal 

municipal, é difícil conceber, ao menos por ora, a instituição desses órgãos.  

Há que se destacar o trabalho feito por alguns órgãos ligados às universidades: a 

Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) e o Pólos Programa de Cidadania820 , ambos da 

UFMG; o Núcleo de Direito à Cidade da Universidade de São Paulo (USP)821; a Clínica de 

Regularização Fundiária Urbana da Fundação Getúlio Vargas/RJ 822 , entre outros. Tais 

instituições são, no geral, compostas por estudantes da graduação, o que se faz importante 

para fomentar essa visão prática e plural do Direito, formando operadores do Direito mais 

sensíveis às questões sociais, especialmente no que se refere ao direito à moradia.  

Aliando à necessidade de recursos e de quadro técnico que essas instituições possuem 

com a incapacidade financeira municipal de se criar um órgão de assistência jurídica “do 

zero”, defende-se a formação de convênios entre os municípios e os órgãos universitários, o 

 
817 Art. 4o, V, r, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 
818 Tal ideia já foi mencionado no tópico 2.1, mas, resumidamente, é que as diretrizes do Estatuto da Cidade são 

consideradas normas gerais de direito urbanístico, de caráter vinculante, e não “meras” diretrizes. Isso se 

justifica porque a CF/1988 delegou a competência de editar normas gerais de Direito Urbanístico para a União, 

que assim o fez na edição do Estatuto da Cidade, e, a partir de uma interpretação teleológica, tais diretrizes 

deveriam ser entendidas como normas gerais, de vinculação obrigatória. Por todos, Cf. MEDAUAR, Odete. A 

força vinculante das diretrizes da política urbana. In: FINK, Daniel (Org.). Temas de Direito Urbanístico. vol. 

04. São Paulo: Imprensa Oficial: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 15-23. 
819  Tal órgão deve ter competência para realizar a orientação jurídica e defesa dos direitos individuais e 

coletivos, em qualquer esfera ou grau de jurisdição, das pessoas e entidades do Município comprovadamente 

necessitadas, nas questões atinentes à regularização fundiária urbana. Algumas cidades brasileiras já 

organizaram esse serviço para atuar de forma complementar ou ligada ao programa de regularização fundiária 

do Município, devendo a referida assistência jurídica municipal prestar-lhes um serviço de apoio. 

(ALFONSIN, Betânia de Moraes. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 

fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel et al (Org.). Regularização fundiária sustentável – conceitos e 

diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 68-98, p. 94-95).  
820 O Pólos Programa de Cidadania é mais do que um órgão de assistência judiciária, mas foi aqui enquadrado 

porque também tem essa atuação e, principalmente, devido à sua importância para a temática.  
821 É a responsável pelo processo de usucapião coletiva de Paraisópolis/SP, que teve o primeiro acórdão de 

procedência no ano de 2019. Além disso, acompanham diversas demandas relativas à regularização fundiária, 

direito à moradia e direito à cidade. (Disponível em: 

<https://nucleodedireitoacidade.wordpress.com/?fbclid=IwAR1KHpACHgwk9OTkd816DgkKoh5JeeJviaZ8R

rOL5pOAXscTpJS--rz2LLs>. Acesso em: 11 mar. 2021) 
822 Cf. FABRIS, Lígia; FALCÃO, Joaquim. Cantagalo, laboratório de direitos. In: CASTRO, Paulo Rabello de 

(Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011, 

p. 215-226. 
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que se mostra bom para ambos os lados. A prática jurídica faz parte do currículo formativo 

em qualquer faculdade – privada ou pública –, o que possibilita a adoção da ideia em nível 

nacional, mas, assim como todas as demais proposições, é imprescindível que haja interesse 

político para a sua estruturação. 

Também é inegável a importância dos órgãos de assistência jurídica para a 

minimização dos efeitos negativos pós-regularização, uma vez que, nos moldes já ditos, a 

população não pode ser abandonada após o término do processo. Diversas questões surgem 

após a finalização do procedimento – pode ser a regularização da construção, um inventário, 

um contrato de aluguel, questões ligadas à tomada de empréstimos etc. – e somente com a 

adequada orientação é que tais pessoas continuarão na informalidade. Mais importante do que 

regularizar, é fazer com que os beneficiários permaneçam – no local e na formalidade – e a 

assistência jurídica posterior tem papel crucial nesse cenário. 

Esses órgãos são, então, um elo entre o Poder Público e a população envolvida na 

regularização. Indo além, a participação popular direta, sem interlocutores, também é 

essencial, sendo condição de legitimidade e legalidade das políticas públicas de regularização. 

Por mais que existam instrumentos urbanísticos e fundiários, conjugados com a atuação 

pública e dos demais atores, sempre haverá a necessidade de participação da sociedade823. 

Essa é, também, uma das normas gerais previstas no Estatuto da Cidade824, sendo 

correto afirmar que uma das dimensões da regularização, em seu propósito multidimensional 

e interdisciplinar, é o apoio e a motivação dos moradores para a auto-organização, 

associativismo e a cooperação mútua em iniciativas que impliquem a melhoria de vida da 

comunidade825. 

Já existe participação popular na usucapião – judicial e extrajudicial -, uma vez que os 

moradores estão diretamente envolvidos em todo o processo, por meio da reunião dos 

documentos, coleta de assinaturas dos confrontantes, contato direto constante com o 

procurador etc 826 . Esse é um aspecto que corrobora a ideia de que a usucapião é um 

 
823 MITCHELL, Rafael. Polêmica da propriedade: quem tem medo de titular a favela? In: CASTRO, Paulo 

Rabello de (Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p. 73-84, p. 82-83. 
824 Art. 4o, §3º, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 
825 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 216. 
826 A escolha do instrumento do usucapião, a partir do reconhecimento do direito adquirido pelos posseiros e por 

envolver a comunidade como autora, ressalta um passo na conquista e construção da cidadania num patamar 

mais elevado, por uma parte da sociedade antes excluída do exercício desse direito. (DINIZ, Fabiano Rocha. 

Planejamento urbano: uma nova práxis em gestação – o caso do Programa Nosso Chão em Jaboatão dos 
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instrumento construído de “dentro para fora”, ou seja, a iniciativa central é do particular, e 

não do Estado, o que lhe confere maior legitimidade. 

No âmbito da usucapião plúrima, a normativa de São Paulo e do Mato Grosso do Sul 

prevê que a associação de moradores é a única legitimada para dar início ao procedimento, o 

que já se refutou por restringir à aplicabilidade do instituto827. Mesmo assim, tal previsão não 

deixa de ser louvável, já que reconhece a importância do associativismo e do senso de 

comunidade. Contudo, o ideal seria encontrar formas diversas de participação das associações 

de moradores. 

Ao se planejar a regularização, deve-se dispor sobre a forma de participação da 

comunidade em todo o processo, sendo definida a formação de comissões ou grupos de 

representantes, sempre prevendo oportunidades de manifestação e deliberação828. No caso da 

usucapião extrajudicial, já há essa participação em toda a regularização jurídica, devendo ser 

definidas as regras para a atuação nas demais dimensões da política pública. 

O ideal é que os usucapientes possam opinar e, principalmente, ter poder de mudança 

dos rumos das políticas de urbanização, sociais, urbanísticas etc. a serem realizadas na área. 

Ninguém melhor do que os próprios moradores para saber, de fato, as reais necessidades do 

local, e, doutro lado, tal participação fomenta a construção da cidadania e a inclusão social829. 

Entretanto, deve-se ter a precaução para não haver a cooptação dos representantes da 

associação, tal como ocorre, algumas vezes, com os movimentos sociais830, já que as pessoas 

com interesses opostos aos dos moradores tentarão agir dessa forma para frear a pressão 

social e desmantelar a organização popular831. Também ocorre, em muitos casos, a aparência 

 
Guararapes. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal do Pernambuco, 1993, p. 157). 
827 Vide tópico 4.4. 
828  REIS, Eduardo Moreira. Aspectos práticos da regularização fundiária de interesse social. In: SOUZA, 

Adriano Stanley Rocha de; FARIA, Edimur Ferreira de; ARAÚJO, Marinella Machado (Org.). Regularização 

fundiária aplicada. Belo Horizonte: PUC Minas, 2016, p. 133-184, p. 155. 
829 STEFANIAK, Jeaneth Nunes. A busca da cidadania através do acesso à moradia. In: KOZICKI, Katya et al 

(Org.). Espaços e suas ocupações: debates sobre a moradia e a propriedade no Brasil contemporâneo. 

Campinas: Russell, 2010, p. 151-160, p. 159. 
830  Sobre tal dialética entre luta institucional e ação direta na atuação dos movimentos sociais, sugere-se: 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado: os movimentos urbanos e suas 

práticas espaciais, entre a luta institucional e a ação direta. CIDADES. Grupo de Estudos Urbanos – GEU. vol. 

7, n. 11, p. 13-47, jan.-jul. 2010. 
831 É importante lembrar que as lutas populares no Brasil se desenvolveram em um contexto político-econômico 

altamente instável. Pressionados por todos os tipos de necessidades de sobrevivência cotidiana, concretas e de 

urgência, os favelados têm tentado definir a identidade de seus meios de ação coletiva em um diálogo 

permanente e frequentemente enganador com forças populistas e clientelistas, senão meramente manipulativas: 

não causa surpresa o fato de que, em várias ocasiões, a liderança dos favelados tenha sido popularmente 

criticada por “acender uma vela para Deus e outra para o diabo”. (FERNANDES, Edésio. A regularização de 

favelas: o caso de Belo Horizonte. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1998, p. 133-168, p. 154). 
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enganosa do processo participativo 832 , em que há participação, mas sem qualquer 

possibilidade de intervenção prática, o que deve ser coibido. 

Há, contudo, uma outra solução – algumas vezes apontada como mais rápida e simples 

– para evitar que o imóvel regularizado adentre o ciclo de produção da informalidade, que é a 

proibição do comércio do bem ora regularizado. A pesquisa refuta tais políticas, por entender 

que são ineficazes e discriminatórias. 

A propriedade é um instituto essencialmente dinâmico por ser relacionado ao direito 

de dispor de um bem, e que não é congelável, especialmente em uma sociedade pós-moderna, 

na qual as relações fundamentais se alteram de forma rápida833. Não é possível estabelecer 

restrições ao comércio dessas propriedades, simplesmente pelo fato de serem oriundas da 

regularização, e não dos meios convencionais de titulação. É ato discriminatório e que 

subestima a permanência desses moradores na formalidade, e que, em um primeiro momento, 

pode até ser respeitado, mas, paulatinamente, vai acabar sendo infringido, retornando-se à 

situação de informalidade834. 

É necessário desmontar a ilusão da “ilha”, na qual esses assentamentos estarão 

isolados ad perpetuum da sociedade e do mercado por meio de regras artificialmente 

impostas835. As relações mercantis existem independentemente da formalidade836, já existiam 

antes da regularização e, em caso de proibição do comércio, continuarão a existir. Ao revés de 

interromper o ciclo de produção da informalidade, tal política tem o resultado oposto, já que o 

bem volta a circular à margem da lei. 

 
832 MAGALHÃES, Alex Ferreira. A Urbanização de Favelas e o seu “day after”: o problema da introdução de 

legislação de uso do solo em favelas “urbanizadas” (Rio de Janeiro). In: BELLO, Enzo; KELLER, Rene José 

(Org.). Curso de direito à cidade: teoria e prática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 227-252, p. 249. 
833 CASTRO, Paulo Rabello de. “República Cantagalense”: novas pautas na favela-cidade. In: CASTRO, Paulo 

Rabello de (Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: 

Record, 2011, p. 247-256, p. 247. 
834 O representante do asfalto normalmente já sobe o morro disparando. Não tiros, mas ordens, comandos, 

principalmente negativas, como vedações expressas, proibições. São recebidos com respeito e distância pela 

população. Essa se alargará com o tempo, enquanto o primeiro minguará. O estranhamento conduzirá à 

desconfiança mútua, à ineficiência dos éditos e à impressão de que “esse povo gosta mesmo é de zona e de 

sujeira; não consegue obedecer a uma única regra...” (CASTRO, Paulo Rabello de. “República Cantagalense”: 

novas pautas na favela-cidade. In: CASTRO, Paulo Rabello de (Org.). Galo cantou!: a conquista da 

propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 247-256, p. 252-253). 
835 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 240-241. 
836 [...] se é clara a vinculação entre cidade formal e relações mercantis, sua antítese não é verdadeira, ou seja, a 

cidade informalmente construída é também palco de um ativo mercado imobiliário, regido por variadas 

combinações de atuação pública e privada, nas quais os códigos de conduta e acordos instituídos pela prática 

correm em paralelo à legalidade urbanística e ambiental. (COSTA, Heloísa Soares de Moura. A “cidade 

ilegal”: notas sobre o senso comum e o significado atribuído à ilegalidade. In: BRANDÃO, Carlos Antônio 

Leite (Org.). As cidades da Cidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006, p. 145-156, p. 150). 
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Essa dinâmica traz à tona a mencionada diferenciação entre mobilidade residencial e 

gentrificação. O problema não é o morador legal resolver se mudar, alugando ou vendendo 

seu imóvel, já que a mobilidade residencial é inerente à vida cotidiana. O risco advém de duas 

perguntas: para onde ele vai se mudar e para quem o imóvel vai ser vendido ou alugado.  

Se a pessoa se mudar para outra área legal, e o novo morador pertence à mesma 

camada social do primeiro, a função da habitação de interesse social persiste. O Poder Público 

investiu dinheiro para um determinado fim que está sendo cumprido: uma família de baixa 

renda está morando dignamente em um terreno regularizado837.  

O problema é se os beneficiários venderem seu imóvel e ocuparem outro terreno ilegal 

na cidade, reiniciando o ciclo da informalidade supracitado, o que coloca o Poder Público em 

uma dinâmica insustentável e interminável de ficar eternamente regularizando. O cenário é 

ainda pior se houver a mudança completa de estrato social ou a apropriação do local pelo 

mercado imobiliário, com o fim de construir um empreendimento imobiliário ou, 

simplesmente, pela compra dos imóveis para a especulação imobiliária posterior.  

Diferenciar esses conceitos e situações é importante para compreender a 

inadequabilidade das políticas de restrição ao comércio nessas áreas. Não é adequado proibir 

o proprietário do seu direito de mobilidade residencial, que é próprio do ser humano e 

inerente à vida cotidiana. Também é uma forma de discriminação, já que nas demais camadas 

sociais não há qualquer política pública nesse sentido, o que vai de encontro à ideia de 

igualdade e, territorialmente, acaba segregando ao invés de integrar. Se não bastasse, ainda é 

ineficaz, já que as práticas extralegais retiram toda a imperatividade da norma. 

Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho de Frota838:  

Pela nossa experiência aqui de acompanhar casos, seja aqui pelo próprio Pólis, mas 

eu trabalhei por algum tempo também em gestão municipal em Fortaleza com ação 

de regularização fundiárias, a gente não acredita muito numa via que seja da 

proibição de comercialização do imóvel por dois motivos. Primeiro, porque a 

vida real não se encaixa nesse tipo de situações, se título vem com a proibição de 

comercialização, de compra e venda, as pessoas vão fazer pela via informal. Então, 

não adianta o mundo jurídico querer enquadrar a vida real dessa maneira. Isso não 

vai acontecer. Na verdade, o que vai acontecer é jogar as pessoas para a 

informalidade, e aí você vai acabar dando um tiro pé, porque você quer uma 

ação de regularização fundiária que faça a irregularidade? (grifos nossos) 

Muitas das alternativas a essas políticas de restrição do comércio já foram ditas, mas é 

imperioso ressaltar a importância das normas especiais de uso e ocupação do solo nas 

 
837 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Políticas de regularização fundiária: justificação, impactos e 

sustentabilidade. In: FERNANDES, Edésio (Org.). Direito urbanístico e política urbana no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 195-268, p. 241. 
838 FROTA, Henrique. Entrevista realizada pelo pesquisador. 12 mar. 2020. 
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comunidades, a fim de manter a população originalmente beneficiária da regularização839. 

 Passada toda essa exposição, é possível concluir que o problema da regularização 

fundiária não é a falta de instrumentos, ou a falta de legislação aplicável à temática. A lei 

existe – em alguns pontos, de forma até excessiva – e as ferramentas também, tanto 

urbanísticas quanto fundiárias. O que falta, então? 

Nos moldes defendidos pela pesquisa, as políticas públicas devem internalizar a ideia 

de que a informalidade é a regra, e não mais a exceção840. Esse é o ponto que falta. Tal 

produção irregular de moradias é estrutural e beneficia grupos econômicos e políticos841, e é 

crucial pensar estratégias para alterar essa lógica. Regularizar é também irromper com a 

produção da irregularidades842, cabendo ressaltar que a regularização, de forma isolada, não 

vai alterar esse quadro843.  

As ocupações irregulares são um problema coletivo que as cidades precisam enfrentar, 

tanto por meio da regularização fundiária multidimensional, quanto pela criação de um 

mercado habitacional que produza habitação popular a preços acessíveis844. É necessário, 

 
839 ABRAMO, Pedro; SMOLKA, Martim Oscar. Que mecanismos podem ser usados para evitar a mobilidade da 

população? In: ALFONSIN, Betânia et al (Org.). Regularização da terra e moradia: o que é e como 

implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 149-154, p. 150. 
840 FERNANDES, Edésio. Política nacional de regularização fundiária: contexto, propostas e limites. Revista de 

Direito Imobiliário. ano 27, n. 56, p. 241-256, jan.-jun. 2004, p. 250. 
841 Cf. ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São 

Paulo: Boitempo, 2015. 
842 Cf. FERNANDES, Edésio. Law and urban change in Brazil. Avebury: Aldershot, England, 1995, p. 109-137. 
843 “[...] é necessário pensar como essas políticas públicas conseguiriam ser desenhadas a serviço de uma lógica 

maior, que seria a ruptura dessa lógica da produção da informalidade, exclusão, precariedade urbana etc. Isso 

nem a regularização fundiária plena consegue fazer, você teria que juntar a política de desenvolvimento 

urbano, política habitacional, política de regularização fundiária, gestão do território, mobilidade urbana etc. 

Enfim, é uma mentalidade diferente do desenvolvimento urbano. [...] E romper com a lógica da informalidade 

não é algo que um instrumento sozinho consiga fazer e nenhuma ação isoladamente consiga fazer. Isso vai 

demorar muitos anos, muito esforço, mudança de rota das administrações públicas.” (FROTA, Henrique. 

Entrevista realizada pelo pesquisador. 12 mar. 2020). 
844 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Municípios e meio ambiente: a necessidade de uma gestão urbano-ambiental. 

In: PRESTES, Vanêsca Buzelato (Org.). Temas de direito urbano-ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 

19-50, p. 45-46. 
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ainda, a instituição de políticas socioeducativas845, de geração de renda e emprego846, de 

educação comunitária847, entre outras. 

Tal discussão é ampla e o recorte da pesquisa não permite que se estenda sobre cada 

uma dessas políticas. É imperioso ressaltar que o fio condutor entre todas essas práticas é a 

busca pela efetivação do direito à moradia adequada, assim entendido com todos os seus 

elementos, e não tão-somente a estrutura física da casa. Morar significa, além da segurança da 

posse e todos os outros elementos, permanecer – no território e na formalidade – e integrar – à 

sociedade e à cidade.  

Todas essas ações visando a minimização dos riscos pós-regularização devem ser 

ainda mais fomentadas quando se trata da usucapião plúrima extrajudicial, já que, por ser uma 

mecanismo de titulação massiva, tal instrumento pode gerar mais efeitos negativos848. Como a 

área regularizada é maior, o assédio dos empreendedores imobiliários aumenta e, 

consequentemente, o risco de gentrificação também se eleva, sendo cabível afirmar que o 

ciclo da informalidade opera de forma mais perversa à medida que aumenta o número de 

propriedades tituladas849. 

 
845 É imprescindível a integração e compatibilização com projetos de ampliação das políticas de educação, saúde, 

esporte, lazer e segurança (políticas comunitárias), entre outras; campanhas de educação ambiental; políticas 

de capacitação profissional e acesso ao crédito responsável para multiplicar as opções de trabalho e renda; 

enfim, é necessário criar e multiplicar as alternativas socioeconômicas capazes de garantir a integração efetiva 

dessa população à cidade. (ABRAMO, Pedro; SMOLKA, Martim Oscar. Que mecanismos podem ser usados 

para evitar a mobilidade da população? In: ALFONSIN, Betânia et al (Org.). Regularização da terra e 

moradia: o que é e como implementar. São Paulo: Instituto Pólis, 2002, p. 149-154, p. 152). 
846  REIS, Eduardo Moreira. Aspectos práticos da regularização fundiária de interesse social. In: SOUZA, 

Adriano Stanley Rocha de; FARIA, Edimur Ferreira de; ARAÚJO, Marinella Machado (Org.). Regularização 

fundiária aplicada. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2016, p. 133-184, p. 177. 
847 Ressalta-se a atuação dos Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs), no estado do Rio de Janeiro, 

que foram criados com a intenção de ser um trabalho de transição entre a condição de favela e um novo bairro 

popular. Tinha como objetivo a orientação quanto às construções e a fiscalização urbanística/edilícia. 

Utilizando da metodologia participativa, desenvolviam a educação comunitária. Cf. MAGALHÃES, Alex 

Ferreira. A Urbanização de Favelas e o seu “Day After”: o problema da introdução de legislação de uso do 

solo em favelas “urbanizadas” (Rio de Janeiro). In: BELLO, Enzo; KELLER, Rene José (Org.). Curso de 

Direito à Cidade: teoria e prática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 227-252. 
848 “A usucapião extrajudicial, se aplicada na forma plúrima em média escala e sem qualquer controle dos órgãos 

públicos de ordenamento territorial, tende a criar uma nova forma de irregularidade fundiária urbana, na qual, 

enquanto individualmente a propriedade privada individual é “regular”, a configuração coletiva da propriedade 

é irregular, e o controle público do ordenamento do território inexiste.” (LELIS, Natália. Arquiteturas políticas 

da terra: sobre (re)produção e rupturas na ordem do espaço urbano. Tese (Doutorado em Geografia). 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018, p. 258). 
849 O caso da Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte/MG, que passa por um processo de usucapião coletiva, é 

um exemplar típico da pressão do mercado imobiliário frente às áreas a serem regularizadas. Há, inclusive, um 

projeto de se construir um condomínio de alto luxo na área que é utilizada para a mineradora no entorno da 

vila. O megaempreendimento chegou, inclusive, a ser divulgado, mediante chamadas patrocinadas, por 

algumas vezes em jornais e revistas locais. (NICÁCIO, Antônio Eduardo Silva. Justiça do Cotidiano – para 

uma hermenêutica da juridicidade. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 2019, p. 247). 
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Desta feita, a usucapião plúrima, a despeito do inegável potencial de regularização e 

caráter inovador que lhe é inerente, deve ensejar cuidados maiores na sua utilização, já que a 

titulação massiva da propriedade se não acompanhada das ações preventivas necessárias pode 

causar muito mais problemas do que benefícios. Corroborando o já exposto acima, defende-se 

a utilização da modalidade coletiva em detrimento da plúrima, exatamente por compreender 

que a primeira tem um caráter mais protetivo e de permanência dos beneficiários. 

Passa-se, então, à análise, centralizada em seus aspectos internos, da usucapião 

extrajudicial e do sistema notarial e registral, propondo-se algumas mudanças. 

5.4. A usucapião extrajudicial per si e o sistema notarial e registral: algumas reflexões e 

propostas 

Passada toda a explanação sobre os aspectos positivos e o riscos da usucapião 

extrajudicial perante a ordem sociojurídica como um todo, é necessário centralizar a análise 

em alguns pontos do instrumento per si e do sistema notarial e registral, ou seja, examinar 

suas particularidades internas. Optou-se por trazer tais questões ao final, por serem um 

produto de tudo o que já foi dito, com enfoque internalizado; e em tópico apartado, porque 

tanto as reflexões quanto as propostas dizem respeito, simplesmente, ao instrumento e ao 

sistema notarial e registral por si próprios. 

A usucapião extrajudicial prestigia a atuação dos notários e registradores, sendo 

necessário discorrer, mesmo que brevemente, sobre o notariado latino, que é o modelo 

adotado no Brasil850. Tal sistema é o de maior adesão no mundo, com mais de 120 países, 

abrangendo dois terços da população mundial e mais de 60% do Produto Interno Bruto 

(PIB)851. Fundamentalmente, é caracterizada pela atuação de um particular em colaboração 

com o Estado – no caso brasileiro, por meio de delegação estatal852 –, tendo como finalidade a 

profilaxia jurídica, prevenção de conflitos e fomento de um cenário de confiança propício ao 

desenvolvimento social e econômico. 

 
850  Em relação aos demais sistemas das atividades notariais e registrais, sugere-se: KUMPEL, Vitor et al. 

Tratado notarial e registral. vol. 3. São Paulo: YK Editora, 2017, p. 106-128. 
851  UNIÃO INTERNACIONAL DO NOTARIAL LATINO (UINL). Mission. Disponível em: 

www.uinl.org/mission>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
852 Art. 236 da CF/1988. 
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Não são servidores públicos no sentido estrito853, sendo independentes na prestação 

dos serviços, responsáveis pelo gerenciamento técnico-administrativo da serventia 

extrajudicial e remunerados exclusivamente pelos emolumentos, valores pagos pelos usuários, 

analisados detidamente a seguir. Por outro lado, são fiscalizados pelo Poder Judiciário, de 

forma regulamentar, por meio da edição de atos normatizando a atividade, e pela fiscalização 

propriamente dita854. Em caso de falha na prestação do serviço, o cidadão pode postular 

indenização em face do titular do cartório, que tem responsabilidade subjetiva855, e/ou do 

Estado, que tem responsabilidade objetiva e direta856.  

Segundo Campilongo857, a função social do notariado latino é sedimentada em três 

pressupostos: a criação de ambiente propício à produção de eficiência econômica; a 

estabilização da confiança como mecanismo de redução de complexidade; e o acesso à 

informação como garantia de legalidade, transparência e, principalmente, imparcialidade. Tais 

premissas – eficiência, confiança e imparcialidade – seriam reunidas a fim de garantir um 

cenário de menos litigiosidade, de mais credibilidade nas instituições, com as relações 

jurídicas pautadas pelo equilíbrio e mediação de terceiro imparcial, o que é propício ao 

desenvolvimento econômico e social. 

Carnelutti destaca o caráter desjudicializador do notário ao dizer que: “quanto mais 

notário, menos juiz” 858 . É nesse sentido que se desenvolve a usucapião extrajudicial, 

buscando facilitar a aquisição da propriedade e garantir a segurança jurídica inerente a tal 

formalização, como aponta o seguinte trecho: 

[...] Para o cidadão simples, não basta receber a chave do imóvel. Mais 

importante, simbólico e garantidor de confiança é receber a “escritura”. “Chave” 

qualquer um exibe. Escritura com fé pública, não: só o negócio chancelado pelo 

Direito! Confiança em que? Na outra parte? Na chave? No notário? Na folha da 

 
853 Cf. BRASIL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tribunal Pleno). ADI nº 3.643. Relator: Ministro Ayres 

Britto. j. 08 nov. 2006, Dje. 16 fev. 2007; BRASIL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tribunal Pleno). 

ADI nº 2.602. Relator: Min. Joaquim Barbosa. j. 24 nov. 2005, Dje. 31 mar. 2006.  
854 Sobre a regulação da atividade notarial e registral pelo Poder Público, sugere-se: RIBEIRO, Luís Paulo 

Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 2009. 
855  Há divergência doutrinária nesse sentido, mas optou-se por trazer a posição majoritária e presente no 

ordenamento jurídico, conforme art. 22 da Lei nº 8.935/1994. 
856 Sobre a responsabilidade civil – do Estado perante a atividade e dos próprios notários/registradores –, sugere-

se: MESQUITA FILHO, Osvaldo José Gonçalves de; KUPERMAN, Bernard Korman. A responsabilidade 

civil do Estado por atos dos notários e registrados. In: ARYSMENDI, Lorena; OYARZUN, Felipe (Org.). 

Nuevos retos del derecho de danõs en Iberoamérica. Valência: Tirant lo Blanch, 2020, p. 529-550. 
857 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 17. 
858 CARNELUTTI, Francesco. La figura giuridica del notaro. Rivista Trimestrale di Direitto e Procedura Civile. 

ano IV, p. 927-928, 1950 apud CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, 

confiança e imparcialidade. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 21. 
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escritura? Não. Confiança na confiança que a escritura com fé pública gera. E 

nas responsabilidades, provas e garantias daí decorrentes859 (grifos nossos). 

Essa confiança não é intersubjetiva, mas sim nas instituições político-jurídicas, 

valendo destacar o reconhecimento da atividade notarial e registral como a mais confiável 

entre as instituições públicas e privadas do Brasil860. A construção desse cenário se dá em 

virtude da boa prestação dos serviços extrajudiciais: com disciplina, atenção, rotina, 

experiência, controle, formação especializada, técnica adequada, transparência, 

independência, publicidade e fiscalização continuada. Tais características são geralmente 

escassas e, por isso mesmo, geradoras de confiança861. 

Fez-se importante destacar a função social da atividade notarial e registral, a qual, por 

muitas vezes, é rotulada, com demasiada pressa e irrefletido descaso, como ultrapassadas 

velharias formais862 e como instituição existente somente no Brasil, o que já se demonstrou 

falso. Nesse sentido, Shiller, ganhador do prêmio Nobel de Economia, defende que a 

implantação do notariado latino nos Estados Unidos seria uma das soluções de longo prazo 

para evitar crises como a do subprime863, já que fomentaria a democratização da informação 

nos investimentos, evitando a utilização de hipotecas sem a devida conscientização dos 

riscos864. 

 
859 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 106. 
860  “Pesquisa realizada pelo Datafolha apontou os correios, as igrejas, os cartórios e a imprensa como as 

instituições com maior confiabilidade para a população brasileira. Foram realizadas 11.258 entrevistas, 

distribuídas em 381 municípios, representativos de todas as regiões do país. A pesquisa foi quantitativa, com 

abordagem pessoal dos entrevistados, nas saídas dos cartórios, logo após a utilização de serviço nos mesmos, 

distribuindo-se as entrevistas em diferentes dias da semana e em diferentes horários. Os cartórios lideram a 

confiança dos seus usuários na comparação com outras instituições do país, segundo pesquisa realizada pelo 

Datafolha. Os correios e o cartórios receberam as melhores avaliações, com médias 8,2 e 8,1, respectivamente, 

no quesito “confiança e credibilidade” em comparação com outras instituições como a imprensa, empresas, 

igrejas, ministério público, polícia, justiça, poder legislativo e governos.” (POPULAÇÃO dá nota à 

confiabilidade das instituições. ANOREG-BR. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/salas-

tematicas/pesquisa-datafolha/>. Acesso em: 10 jan. 2020). 
861 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 114-115. 
862 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 108. 
863 A crise do subprime é o nome que foi dado ao ponto de mudança na economia e na cultura. Isto é, em seu 

centro, o resultado da bolha especulativa no mercado imobiliário que começou a estourar nos Estados Unidos 

em 2006 e tem causado rupturas ao longo de vários países em termos de crises financeiras e quebra do crédito 

global. (SHILLER, Robert. The subprime solution: how today’s global financial crisis happened, and what to 

do about it. Oxford: Princeton University Press, 2008, p. 01). 
864 “Another possible default option would be a requirement that every mortgage borrower have the assistance of 

a professional akin to a civil law notary. Such notaries practice in many countries, although not in the United 

States. In Germany, for example, the civil law notary is a trained legal professional who reads aloud and 

interprets the contract and provides legal advice to both parties before witnessing their signatures. This 

approach particularly benefits those who fail to obtain competent and objective legal advice. The 

participation of such a government-appointed figure in the mortgage lending process would make it more 

difficult for unscrupulous mortgage lends to steer their clients toward sympathetic lawyers, who would not 
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Adentrando no tema da moradia informal, uma nova ordem jurídico-urbanística – tão 

necessária e defendida pela doutrina do urbanismo, incluindo-se a presente pesquisa – leva a 

pensar em uma nova ordem jurídico-registral865. A imbricação entre a efetivação do direito à 

moradia e o papel dos notários/registradores ainda não é devidamente reconhecida, apesar de 

o Brasil ser um país onde morar e ser proprietário ocupam lugar comum no ideário da 

população – a já dita “lógica da casa própria” – e, ao mesmo tempo, onde a propriedade só se 

consolida com a atuação notarial e registral866.  

Se a ordem – jurídica, urbanística e ambiental – já reconhece o princípio 

constitucional da função social da propriedade, ainda há muito que se avançar no 

reconhecimento da função social do registro imobiliário867. É imprescindível entender o papel 

dos notários/registradores na efetivação do direito à moradia, da dignidade humana868, da 

função social da propriedade869, entre outros.  

É nesse sentido que a pesquisa se desenvolveu, buscando analisar e propor as 

modificações necessárias na atuação do Poder Público e dos demais atores em relação à 

usucapião extrajudicial. No momento, contudo, o enfoque é outro, analisando-se as mudanças 

que são necessárias na própria sistemática notarial e registral, abarcando, também, algumas 

alterações no procedimento em si, mas que não dependem de qualquer outro campo social 

para que sejam implementadas. 

A primeira das propostas trazidas neste tópico é a uniformização na sistemática de 

cobrança dos emolumentos na usucapião extrajudicial, já que, na pesquisa realizada em todos 

 
adequately warn the clients of the dangers they could be facing.” (SHILLER, Robert. The subprime solution: 

how today’s global financial crisis happened, and what to do about it. Oxford: Princeton University Press, 

2008, p. 134, grifos nossos). 
865 JACOMINO, Sérgio. Por uma nova ordem jurídico-registral no Brasil. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 293-308, p. 306-307. 
866 Art. 1.245 do CC/2002. 
867 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes. A função social do registro imobiliário. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 6, n. 36, p. 39-45, nov.-dez. 2007, p. 40. 
868 “Um sistema notarial e registral bem aplicado é fundamental à consecução da dignidade humana, cuja face 

voltada ao aspecto patrimonial só é alcançada quando se efetiva a implementação da função econômica e 

social da propriedade.” (BRANDELLI, Leonardo. A função econômica e social do registro de imóveis diante 

do fenômeno da despatrimonialização do direito civil. In: BRANDELLI, Leonardo (Org.). Direito civil e 

registro de imóveis. São Paulo: Método, 2007, p. 187-214, p. 210). 
869 “A tônica constitucional da função social da propriedade pode ser muito mais facilmente atingida quando se 

tem à disposição as informações registrais acerca do direito que eventualmente descumpre sua função social. O 

registro de imóveis bem utilizado é, nesse sentido, um importante agente facilitador do controle do exercício 

da função social do direito de propriedade. Por um lado, a informação registral levará ao terceiro adquirente a 

noção segura de que tipo de propriedade está a adquirir, e, portanto, qual a destinação que deverá dar a tal 

direito, a fim de cumprir a sua função social; por outro lado, o Estado tem nas informações registrais um meio 

valioso de angariar elementos a fim de observar o cumprimento, ou não, da função social da propriedade, 

aplicando os institutos jurídicos adequados ao caso.” (BRANDELLI, Leonardo. A função econômica e social 

do registro de imóveis diante do fenômeno da despatrimonialização do direito civil. In: BRANDELLI, 

Leonardo (Org.). Direito civil e registro de imóveis. São Paulo: Método, 2007, p. 187-214, p. 210). 
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os estados e no DF, a maior dificuldade não foi a análise das tabelas de emolumentos e o 

cálculo dos valores devidos, mas sim a descoberta de qual era a forma de cobrança em cada 

um desses locais.  

Tal como já dito, existe uma previsão do CNJ sobre a forma de cobrança, a qual, se 

interpretada em sua literalidade, vai em sentido contrário à orientação que foi transmitida pelo 

próprio CNJ, totalmente diferente do texto da norma. A disposição federal, ainda, é 

temporária e não vinculante, já que a sua vigência é até a edição de lei estadual específica. 

Para piorar, a maioria dos estados não dispõe expressamente sobre a forma de cobrança 

adotada, o que, se interpretado sistematicamente, levaria à conclusão de que a norma federal 

se aplica de forma subsidiária. Contudo, é ainda pior, já que muitos dos estados não têm 

previsão expressa em sentido contrário à normativa federal e, mesmo assim, adotam forma de 

cobrança diversa, por meio de orientações de órgãos representativos, corregedoria local etc. 

Há, também, os estados que adotam a forma de cobrança prevista pelo CNJ, mas não 

sinalizam essa opção na legislação estadual, que é omissa. Imagine-se a seguinte situação: o 

usuário do serviço não sabe qual a sistemática adotada; procura na norma do estado e não 

encontra nada; após ligar e/ou enviar e-mail e/ou ir presencialmente ao cartório, o usuário 

consegue a sua informação, que nada mais era do que a adoção da forma de cobrança 

nacional. Resta claro que todo esse trabalho não seria necessário, já que uma simples menção 

de que o estado segue a normativa federal resolveria toda a questão. 

Na análise feita no Apêndice, menciona-se, em todos os estados e no DF, a sistemática 

de cobrança adotada e a forma que se utilizou para chegar a tal informação. É importante 

reiterar o trabalho hercúleo que foi a obtenção dessas informações, especialmente em tempos 

de funcionamento reduzido dos cartórios, justificados pela pandemia do COVID-19. Em 

alguns estados, só foi possível obter tais informações após inúmeras tentativas, quase que 

diárias, de ligações aos cartórios das capitais.  

Toda essa dificuldade se desenrolou em uma pesquisa realizada por advogado, com 

conhecimento técnico-científico da questão a ser indagada, com algum networking no ramo 

notarial/registral870, no âmbito de um Programa de Pós-Graduação em Direito, com ligações e 

e-mails direcionados aos cartórios das capitais estaduais. Em um cenário diametralmente 

oposto, está a situação de uma pessoa sem instrução educacional, com poucas informações 

 
870 Em alguns estados, as informações foram obtidas por meio da ajuda de notários e registradores locais, que são 

amigos e/ou professores do pesquisador, o que, sem dúvidas, facilitou a coleta de informações. No Apêndice, é 

feita menção, em nota de rodapé, aos estados em que se “fez uso” desse networking e aos respectivos 

colaboradores. 
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sobre a usucapião extrajudicial871 e em alguma das serventias extrajudiciais localizadas no 

interior872 dos estados. 

Há dois cenários totalmente distintos, e se mesmo no melhor deles a coleta de 

informações foi complexa, é inequívoco que na situação hipotética o requerente vai apresentar 

ainda mais dificuldades para descobrir a forma de cobrança da usucapião extrajudicial. Tal 

situação abre margem a interpretações discricionárias, por parte do notário e/ou do 

registrador, quanto à cobrança da usucapião extrajudicial, o que vai de encontro à ideia de 

estrita legalidade e uniformidade na fixação dos emolumentos. 

Para evitar tal discricionariedade e eventual cobrança à margem da legalidade, a 

pesquisa defende a uniformização nacional da forma de cobrança da usucapião extrajudicial. 

A normativa do CNJ deveria ter sido permanente e vinculante, de adoção obrigatória nos 

estados e DF, contrariamente à atual regulamentação. O motivo principal é evitar as 

divergências estaduais, que só fomentam a subjetividade na cobrança e dificultam a realização 

do procedimento, tanto para os cidadãos de baixa renda e com menor instrução educacional, 

quanto para as pessoas de classe média/alta, os advogados e tantos outros potenciais 

requerentes. 

Quando se tratou do alcance social do instituto, já se tangenciou tal afirmação ao 

defender a adoção da normativa federal – 50% do valor devido para o registro – na cobrança 

pelo processamento no Registro de Imóveis, pelos motivos já expostos. Nesse ponto, a 

pesquisa vai além, defendendo a adoção de toda a sistemática federal: a ata notarial com 

conteúdo financeiro, que já é previsão uniforme no território nacional873; e a cobrança, em 

caso de deferimento, de 50% do valor previsto para registro.  

Poder-se-ia argumentar que tal uniformização de cobrança em âmbito nacional 

violaria a competência estadual na regulamentação e fixação dos emolumentos, o que não se 

julga pertinente. O que seria regulado em âmbito nacional é a forma de cobrança, e não os 

valores devidos, que continuariam a ser fixados estadualmente, levando-se em consideração 

os aspectos socioeconômicos locais, nos mesmos moldes atuais. Isso vai na linha do que foi a 

 
871 Optou-se pelo termo “poucas informações” pelo fato de que algum conhecimento de causa o cidadão deve 

possuir, já que procura um notário/registrador para iniciar o procedimento da usucapião extrajudicial, ou seja, 

alguma coisa, mesmo que mínima, a pessoa sabe.  
872 O Brasil é um país de dimensão continental e, nesse ponto, quando se menciona “interior dos estados” não se 

faz referência às inúmeras cidades desenvolvidas existentes no interior dos estados, mas sim às médias e, 

principalmente, às pequenas cidades. 
873 Com exceção do PA, em que a ata tem valor único, mas é cobrado pelo número de laudas, motivo que fez o 

estado ser considerado para fins de análise comparativa, tal como demonstrado no Apêndice. Vale destacar, 

ainda, o RN, em que se cobra a ata notarial com valor único, mas que não deixa de ser com conteúdo 

financeiro. 
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uniformização do procedimento em si, que se deu por meio do Provimento nº 65/CNJ, com o 

fim de evitar as disparidades entre as práticas estaduais dos delegatários. Tal regulamentação 

já está consolidada no Brasil, visto que as previsões diversas da normativa federal são poucas 

e isoladas, na maioria das vezes em questões secundárias do procedimento, ou seja, o núcleo – 

a razão de ser – da regulamentação federal é mantido. 

Sendo assim, a uniformização nacional da forma de cobrança é o ponto que resta para 

que a usucapião extrajudicial se consolide como um procedimento estável e equânime entre 

os estados, o que diminui seus riscos e provê segurança jurídica ao sistema como um todo. A 

adoção de procedimentos-padrão é uma necessidades dos serviços notariais e registrais, a fim 

de consagrar nacionalmente uma infraestrutura de funcionamento adequada e harmônica874. 

O segundo ponto – a fim de potencializar os efeitos positivos e minimizar os riscos do 

instrumento – é a necessidade de modernização dos serviços notariais e registrais como um 

todo e em relação à usucapião extrajudicial per si. Nos últimos anos, acelerados pela 

virtualização geral provocada pela COVID-19, a adoção de procedimentos tecnológicos vem 

sendo uma crescente nas práticas cartorárias875, que teve como último expoente o Provimento 

nº 100/2020, editado pelo CNJ, que possibilitou a lavratura de escrituras públicas 

exclusivamente por meio digital876. 

Tal objetivo é, portanto, uma constante das práticas notariais e registrais, como forma 

de atender à demanda social pela modernização desses serviços. No âmbito da usucapião 

extrajudicial, cabe questionar o que pode ser feito nesse sentido, e é esse o objetivo da 

pesquisa. 

Primeiramente, defende-se que a prática de Couto877 ao disponibilizar o conteúdo das 

notificações de forma online deveria ser adotada pela normativa nacional. A registradora de 

imóveis menciona que envia as notificações normalmente, pelos Correios ou por meio do 

 
874 JACOMINO, Sérgio. Por uma nova ordem jurídico-registral no Brasil. In: ALFONSIN, Betânia de Moraes; 

FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes, 

instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 293-308, p. 295. 
875 Deve se destacar algumas normativas importantes na temática: a Recomendação nº 14/2014 do CNJ, que 

introduziu a ideia do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (SREI); Provimento nº 47/2015 do CNJ, que 

estabeleceu as diretrizes desse sistema; Lei nº 13.465/2017 (art. 76), que regulamentou a criação do SREI e 

criou o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR); Provimento nº 74/2018 do 

CNJ, que foi um marco na temática, pelo fato de estabelecer padrões mínimos tecnologia, segurança, 

integridade e disponibilidade de dados nos cartórios; Provimento nº 89/2019 do CNJ, que veio regulamentar o 

Código Nacional de Matrículas, o SREI e estabeleceu diretrizes para a ONR; Estatuto da ONR, aprovado em 

2020, que regulamentou, de forma completa, o funcionamento do órgão, entre outras. 
876 Sobre tal tema, sugere-se: CHEZZI, Bernardo (Org.). Atos eletrônicos em notas e registros. 2. ed. São Paulo: 

Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM), 2021. 
877 COUTO, Maria do Carmo de Rezende Campos Couto. In: USUCAPIÃO extrajudicial: aspectos polêmicos 

relativos aos óbices do processamento. [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (1 h e 35 min). Publicado pelo canal CORI 

MG. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D3t0XRQAa-s>. Youtube, 8 de jun. 2020>. Acesso 

em: 8 jun. 2020.  
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Registro de Títulos e Documentos, anexando os documentos necessários na própria 

notificação, como determina a norma 878 , mas também disponibiliza um link para que o 

notificado possa acessá-los digitalmente.  

Mais do que regulamentar essa prática, a normativa deveria ampliá-la. O mundo atual 

é altamente informatizado e tende a usar cada vez menos papel, então por que não enviar 

somente a notificação principal impressa e o restante ser acessado exclusivamente online? Por 

que não enviar as notificações exclusivamente por e-mail? 

No que toca às notificações dos entes públicos, não se vislumbra qualquer óbice às 

proposições, já que o Poder Público é informatizado e, portanto, capaz de responder à 

notificação digital. Quando se trata do Brasil como um todo, é cediço que tal informatização 

não é integral, mas o que se propõe não é algo muito complexo: basta que os entes públicos 

tenham acesso à internet e a e-mail, o que já é uma realidade. Isto diminui, ainda, os custos do 

procedimento, já que serão dispensados três atos de notificação, o que vai ao encontro do 

aumento do alcance social do instituto, tão defendido pela pesquisa. 

Já em relação aos titulares de direitos reais e/ou confinantes que são notificados, não 

se defende a notificação digital in totum. O Brasil tem realidades muito díspares e, apesar da 

crescente informatização, não há como afirmar que os notificados terão, sem exceção, acesso 

ao meio digital para acessar a documentação anexo à notificação e, ainda mais importante, se 

terão acesso a e-mail para receber tal notificação879. Nesse caso, portanto, defende-se que a 

notificação continue nos mesmos moldes, mas que o link de acesso digital seja obrigatório. 

É importante destacar a previsão de Minas Gerais de notificação simplificada, que se 

dá desde que a serventia possua solução que proporcione a visualização de todo o processo de 

usucapião, sem ônus para o interessado, por meio de site do próprio cartório, do site da 

Central Eletrônica de Registro de Imóveis ou outra ferramenta880. Tal regulamentação adota 

um viés diferente da pesquisa, uma vez que possibilita tal notificação eletrônica se o cartório 

tiver as condições adequadas. Contudo, a pesquisa pauta a análise sob a ótica do notificado, 

que é quem deve ter condições de acesso à tecnologia, e não a serventia extrajudicial. 

Com relação à comunicação com o próprio requerente, a normativa mineira prevê que 

será feita exclusivamente por meio de e-mail ao advogado ou defensor público 881 . Tal 

 
878 Art. 10, §3º, do Provimento nº 65/CNJ. 
879 A instrumentalização, nesse caso, também seria difícil, já que, ao contrário dos entes públicos que publicizam 

seus contatos eletrônicos, os cidadãos, no geral, não têm qualquer obrigatoriedade nesse sentido. Esse fator, 

contudo, é secundário, já que poderia ser resolvido por meio de uma interligação com bancos de dados de 

órgãos públicos e privados. 
880 Art. 1.158 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
881 Art. 1.160 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
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previsão é fundamental para a modernização do serviço e fomenta a sua celeridade, já que 

facilita a comunicação entre procurador e cartório, evitando as costumeiras e infindáveis “idas 

e vindas” às serventias extrajudiciais. Deveria ser, portanto, regulada em âmbito nacional.  

Ainda no tocante à modernização e informatização, há a possibilidade de a publicação 

por edital ser por meio eletrônico, desde que regulamentado estadualmente882. Alguns estados 

já adotaram tal prática883 , mas não todos. O edital eletrônico, além de ser geralmente menos 

custoso, aumenta a chance de se atingir a sua finalidade, que é notificar eventuais terceiros 

interessados. É de se ressaltar que o edital, seja físico ou eletrônico, tem chances remotas de 

cumprir tal finalidade, mas é inegável que a obsoleta publicação em jornais de grande 

circulação tende à extinção, não só na usucapião extrajudicial, mas no sistema como um todo. 

Por fim, a última consideração não diz respeito ao instrumento da usucapião 

extrajudicial per si, mas à atividade notarial e registral como um todo. Os delegatários 

desempenham uma função pública, e, como tal, tem um múnus público, devendo atender ao 

interesse da coletividade. A sua função precípua é esta: desempenhar uma função pública, que 

lhes foi transferida por delegação, de inegável importância, adotando sempre o viés 

coletivista, que é o norte da Administração Pública.  

Os notários e os registradores possuem, então, uma função pública, e a pesquisa 

defende que tal paradigma seja incorporado à atividade, com o interesse público se 

sobrepondo aos interesses particulares. É necessário que os cartórios passem a ser verdadeiros 

parceiros das autoridades públicas e, especialmente, da população de baixa renda que vive à 

margem da lei884. 

No que toca ao direito à moradia, os notários e registradores, além das suas funções 

usuais, podem fornecer subsídios para a formulação de políticas públicos de uso do solo e 

habitação; políticas tributárias; identificação dos movimentos do mercado imobiliário 885 , 

buscando maior transparência ao mercado e equilíbrio dos preços etc886. Acima, discutiu-se a 

importância da aproximação do Poder Público à usucapião extrajudicial, mas essa é uma via 

 
882 Art. 16, §4º, do Provimento nº 65/CNJ. 
883 Em Minas Gerais, por exemplo, a notificação é feita por meio da Central Eletrônica de Registro Imóveis, 

dispensada a publicação em jornais de grande circulação. (Art. 1.159 do Código de Normas da Corregedoria-

Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais). 
884 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes. A função social do registro imobiliário. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 6, n. 36, p. 39-45, nov.-dez. 2007, p. 40. 
885 Vale destacar o Provimento nº 88/2019 do CNJ, que dispõe sobre os procedimentos dos delegatários visando 

à prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Entre as obrigações 

impostas, os notários e registradores tem que realizar diversas comunicações aos órgãos responsáveis em 

situações que potencialmente identificam essas condutas criminosas. 
886 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia de Moraes. A função social do registro imobiliário. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 6, n. 36, p. 39-45, nov.-dez. 2007, p. 43-44. 
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de mão-dupla, já que os serviços notariais e registrais também devem se aproximar – e, 

principalmente, se enxergar como parte – da estrutura do Poder Público. 

Ao mesmo tempo que devem ser parceiros do Poder Público, estão adstritos ao 

princípio da legalidade, não cabendo excepcionar qualquer conduta. Devem observar o que 

está previsto na lei, e nada mais – ou menos – que isso. Ainda é comum se deparar com 

exigências feitas por delegatários que não têm amparo legal, o que deve ser coibido. Cabe 

ressaltar que é possível questioná-las pela suscitação de dúvida, mas, por muitas vezes, em 

decorrência da morosidade desses processos administrativos, opta-se por cumprir tais 

exigências, mesmo que não previstas na lei, a fim de solucionar o problema. 

A realização da usucapião coletiva em âmbito extrajudicial é um desses exemplos que 

demonstra a importância dos delegatários internalizarem a sua função social e se enxergarem 

como função pública. Tal como já defendido, não se vislumbra óbice ao processamento, mas 

muitos notários/registradores – corroborados, inclusive, por normativas estaduais 887  – 

entendem o contrário. Respeita-se os fundamentos diversos888, mas cabe refletir: se não óbice 

legal expresso, por que não instrumentalizar essa importante modalidade de efetivação do 

direito à moradia que é a usucapião coletiva? 

Desde a ata notarial até o registro do título, o trabalho é muito maior do que na 

modalidade individual, pelas seguintes razões: o número de requerentes é plural; a quantidade 

de documentos é muito maior; a atestação dos requisitos da posse é mais difícil; a 

qualificação registral demanda um trabalho técnico elevado; etc. Mesmo após a finalização, o 

manejo da matrícula é tormentoso, já que envolve um alto número de proprietários, em um 

condomínio especial, situação que gera peculiaridades ainda pouco exploradas na prática e até 

na doutrina.  

Contudo, a prática jurídica deve ousar, buscar se e como poderia ser diferente889. E é 

nesse sentido que a pesquisa caminha, defendendo que os notários e registradores devem 

muito mais solucionar problemas do que criar novos entraves, buscando alternativas aos 

obstáculos vigentes e almejando a efetivação de direitos sociais, com inegável destaque para o 

 
887 Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro nº 23/2016. 
888 Os fundamentos contrários à realização da usucapião coletiva em âmbito extrajudicial já foram explorados no 

tópico 4.2, sendo resumidamente: a existência de bens públicos envoltos no imóvel objeto da usucapião 

coletiva, os quais não podem ser usucapidos; a necessidade de participação do Ministério Público no 

procedimento, não havendo uma maneira do órgão ministerial ser chamado ao procedimento extrajudicial; a 

dificuldade de se reunir os documentos e comprovar os requisitos da posse de todos os requerentes; a própria 

dificuldade de manejo da matrícula após a finalização do procedimento, entre outros. 
889 FABRIS, Lígia; FALCÃO, Joaquim. Cantagalo, laboratório de direitos. In: CASTRO, Paulo Rabello de 

(Org.). Galo cantou!: a conquista da propriedade pelos moradores do Cantagalo. Rio de Janeiro: Record, 2011, 

p. 215-226, p. 222.  
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direito à moradia adequada, ou seja, devem sempre pautar a atuação pelo interesse público. 

Somente dessa forma é que irão demonstrar a sua importância e imprescindibilidade perante a 

sociedade. 

É inegável que tal pressuposto vem sendo, cada vez mais, incorporado à atividade 

notarial e registral, sendo louvável o trabalho das entidades representativas da classe. 

Todavia, ainda há muito a ser feito. É necessário pensar novas práticas, se reinventar e ser 

criativo. Contudo, ainda mais importante do que criar novas condutas, é se adaptar e fazer 

com que as mudanças sejam efetivadas, entre as quais, espera-se, as proposições feitas pela 

presente pesquisa, não somente neste tópico, mas em todo o seu desenrolar. 
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CONCLUSÃO 

Concluir a pesquisa é sempre uma tarefa difícil, especialmente quando a temática, em 

seu desenrolar, se apresentou ainda mais complexa, com minúcias e correlações não esperadas 

inicialmente. O tema da moradia informal, por si só, é amplo e envolve diversas áreas do 

conhecimento, demandando, de qualquer pesquisador, um cuidado especial com o recorte 

temático, sob pena de o universo de assuntos a serem tratados ser mais amplo do que 

comporta o trabalho. 

Nesta dissertação não foi diferente, já que a pesquisa limitou, ao longo do texto, os 

temas e os problemas a serem trabalhados. É importante resgatar esses recortes, até como uma 

forma de demonstrar que a usucapião extrajudicial é um instrumento limitado, incapaz de 

resolver toda a problemática da informalidade na moradia, sendo mais uma entre as 

ferramentas de regularização fundiária e de efetivação do direito à moradia. Vale ressaltar que 

tais limitações são inerentes a todos esses instrumentos, e enxergá-los dessa forma é, 

inclusive, desejável, pois os coloca como parte do projeto de regularização, e não como fim 

em si mesmos. 

Vale, portanto, relembrar os recortes da pesquisa: (i) nas áreas urbanas, que 

concentram a maioria da população brasileira e do déficit habitacional; (ii) nas ocupações em 

áreas privadas, já que não se pode usucapir bens públicos, na visão da doutrina e 

jurisprudências dominantes; (iii) nas ocupações pacíficas, onde não houve contestação da 

posse pelo proprietário, por ser requisito da posse qualificada em qualquer modalidade de 

usucapião; e (iv) a titulação da propriedade como resultado da usucapião extrajudicial, já que 

a situação de posse informal, no âmbito das ocupações urbanas, se consolida em tal direito 

real, e não nos demais. 

Mais do que esses recortes, a pesquisa teve também seus direcionamentos, que 

guardam relação estreita com o tema-problema e o marco teórico adotado. Primeiramente, o 

enfoque foi a população de baixa renda, já que tal estrato social representa a maioria da 

população em situação de moradia informal e por ser mais urgente a efetivação dos seus 

direitos. Não se teve o condão de excluir as classes média e alta da regularização por essa via, 

mas o viés adotado foi totalmente voltado às camadas mais pobres.  

Outro enviesamento da pesquisa foi a compreensão da usucapião extrajudicial como 

um instrumento de efetivação do direito à moradia adequada, por meio da garantia da 

segurança da posse, que é o primeiro passo para a construção dos demais elementos desse 

direito. Fundada nesse pressuposto, a pesquisa se afasta do viés mercantilista e titulatório que 
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por vezes é imputado aos mecanismos de regularização fundiária, entre as quais a usucapião 

extrajudicial.  

Tais recortes e direcionamentos, por si sós, denotam a limitação da usucapião 

extrajudicial, que não é, nem de longe, a solução para o problema da moradia informal como 

um todo, o que, por outro lado, também não retira a sua importância. Sendo assim, dentro do 

que se propôs, a pesquisa obteve resultados satisfatórios, e o que começou com o intuito de 

analisar as possibilidades do instrumento, por meio dos custos fixos em alguns estados, 

acabou culminando na análise desse alcance social a partir de uma pesquisa em todo o Brasil, 

somada à discussão sobre os riscos do procedimento como um todo.  

No desenrolar da pesquisa, foram sendo apresentadas conclusões parciais em cada um 

dos tópicos e capítulos, sendo necessário retomar seus aspectos mais relevantes e 

fundamentais – ligados ao objetivo-geral da pesquisa –, já que é impossível indicar 

novamente todos os argumentos.  

No resgate histórico da regularização fundiária e das políticas habitacionais, ficou 

evidente que os problemas atuais têm uma base estrutural comum, a qual foi sendo perpetuada 

ao longo dos anos. É necessário concluir pela importância das leis e das políticas públicas 

para a construção e sustentação da informalidade, as quais, desde os tempos de Brasil Colônia 

até os dias atuais, têm o enfoque na propriedade privada em detrimento de outras formas de 

legalização da posse e na construção de um aparato regulatório que acaba restringindo a 

moradia formal à maioria da população.  

À época da edição da CF/1988, esperava-se a lei regulamentadora do capítulo de 

política urbana para que suas disposições surtissem efeitos. Após longo processo de 

tramitação e oposição dos setores empresariais, veio o Estatuto da Cidade, responsável por 

trazer muita esperança e anseios de uma mudança estrutural no planejamento urbano 

brasileiro, por meio de suas normas gerais, instrumentos urbanísticos e jurídicos, entre outras 

previsões. A mudança esperada não se efetivou, passando-se pela Lei nº 11.977/2009, 

notadamente reconhecida por alguns avanços na temática, a qual foi revogada por completo 

pela Lei nº 13.465/2017, marcada por retrocessos sociais e pelo caráter mercantilista e 

titulatório.  

Tal linha do tempo, mesmo que resumida e desconsiderando algumas normativas, é 

importante para reconhecer que: (i) vive-se em um cenário – legislativo e político – de 

valorização do caráter mercantilista da moradia, no qual as leis e as políticas públicas 

possuem o intuito titulatório, sem a valorização dos demais elementos do direito à moradia; 

(ii) a lei, de maneira isolada, não é responsável por estabelecer mudanças estruturais no 



196 

âmbito da política urbana e da moradia informal, não devendo-se colocar esperanças na 

produção legislativa por si só; e (iii) é necessária a atuação político-institucional para a 

efetivação dos preceitos legais. 

Passada toda essa exposição histórica, iniciou-se a construção do marco teórico da 

pesquisa, que parte da interligação entre os conceitos de regularização fundiária e do direito à 

moradia adequada. Tais temas são circundantes, sendo até causa e consequência um do outro, 

mas possuem diferenças e é exatamente por isso que a pesquisa os tratou de maneira isolada.  

No tópico específico sobre regularização fundiária, foram trabalhadas as suas 

diferentes nuances, as quais, por muitas vezes, são colocadas em conjunto, a despeito de se 

referirem a conceitos e procedimentos díspares, sendo comum que se tome a parcela pelo 

todo. O ponto principal foi concluir que a regularização fundiária compreende diversas 

dimensões – jurídica, urbanística e de urbanização –, as quais são complementares e devem 

ser aplicadas em conjunto, não se excluindo e não sendo etapas entre si.  

Toda a exposição sobre o processo de regularização e as suas etapas têm correlação 

estreita com a análise que foi realizada no capítulo final, sendo importante destacar alguns 

pontos. A dimensão financeira é uma questão tormentosa independentemente do instrumento 

a ser utilizado, não sendo problema exclusivo da usucapião extrajudicial. Concluiu-se, 

também, pela importância do planejamento preliminar – dimensiona os custos e os 

responsáveis por tal, o cronograma, as medidas pós-regularização etc –, sendo imprescindível 

para o êxito da regularização e, ao mesmo tempo, para evitar novas irregularidades. 

A partir de tal perspectiva da regularização – denominada multidimensional –, é 

possível efetivar o direito à moradia, que é o fundamento e o objetivo das políticas 

regularizatórias. Nesse ponto reside o marco teórico da pesquisa, compreendendo-se que a 

regularização fundiária em seu viés multidimensional é o instrumento, o caminho, o meio 

para que se efetive o direito à moradia adequada, assim entendido com seus diversos 

elementos e não somente a segurança da posse.  

Quando a análise se detém no direito à moradia, chama a atenção a quantidade de 

teorias destinadas à sua conceituação. É colocado como direito humano universal, por meio 

de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário; como direito fundamental, a partir 

das previsões constitucionais; como direito da personalidade, pelo seu caráter intrínseco à 

dignidade humana; e como direito humano fundamental, que é a junção das classificações 

anteriores.  

Todas essas teorias são importantes, mas o mais fundamental é a compreensão do 

direito à moradia como mais do que a estrutura física de uma casa – um teto para morar –, 
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sendo composto por uma série de outros elementos, todos voltados à satisfação das demais 

necessidades básicas do ser humano. Portanto, o conceito de moradia adequada vai além, 

exigindo a efetivação dos demais direitos fundamentais, não havendo contraposição entre 

eles, mas sim complementação e soma. 

A despeito da importância de todos esses componentes do direito à moradia adequada, 

não há como negar o aspecto basilar e fundante que é inerente à segurança da posse, a qual é 

resultado direto dos instrumentos de legalização da posse. A proteção contra remoções 

forçadas é a pedra de toque para a construção dos demais elementos da moradia, não sendo 

possível pensar em construção de infraestrutura, melhoria física da casa, crescimento das 

condições de vida etc. sem que a posse esteja segura. 

Como a usucapião extrajudicial tem como resultado direto a segurança da posse, 

dedicou-se tópico específico ao assunto, trazendo-se o seu conceito, contextualização 

histórica, aspectos relevantes, entre outras questões. Pôde-se concluir que a visão que reduz 

tal conceito ao título de propriedade é limitada e tende a causar mais efeitos negativos do que 

positivos a longo prazo, sendo, contudo, uma lógica inserida nas políticas públicas de 

regularização.  

Dessa feita, o ciclo de produção da informalidade é perpetuado e sustentado por essas 

políticas baseadas na titulação da propriedade em detrimento de outras formas de segurança 

da posse, as quais, por sua vez, deveriam ser fomentadas. À medida que o recorte da pesquisa 

colocou o direito de propriedade como resultado da usucapião extrajudicial, não se prolongou 

nessa discussão, já que o enfoque foi a análise de medidas para minimizar a produção desses 

efeitos negativos pós-regularização. 

 A partir dos instrumentos de regularização fundiária que são trazidos pela pesquisa, é 

possível concluir que não faltam ferramentas, mas sim o interesse político-institucional em 

regularizar, que é a causa da baixa utilização da maioria deles. Todos têm seu campo de 

abrangência, pontos positivos e efeitos negativos, não cabendo descartar qualquer um deles.  

É importante ressaltar que quando diz regularizar não é só formalizar a posse, mas 

realizar o projeto como um todo, sob o viés multidimensional e voltado ao direito à moradia 

adequada. Mesmo que o fio condutor entre os instrumentos apresentados seja a garantia da 

segurança da posse, caso a regularização tenha viés unicamente titulatório, não há nada que as 

ferramentas por si só possam fazer para evitar tal conduta, já que a atuação dos atores 

públicos e privados envolvidos é que dita a postura a ser adotada. Mesmo a legitimação 

fundiária, que tem um viés essencialmente patrimonialista, pode fazer parte de um projeto de 
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regularização nos moldes defendidos pela pesquisa, desde que venha a ser enxergada como 

parte dele e não como um fim em si mesma.  

Tais políticas públicas com enfoque na titulação da propriedade são fundamentadas no 

ideário econômico da moradia, que tem como marco teórico as ideias de De Soto, dispostas 

em tópico específico da pesquisa. Atrelam o subdesenvolvimento econômico à baixa 

utilização da moradia como ativo na economia, colocando a formalização da propriedade 

como a solução para o crescimento econômico, o que seria o mistério do capital. Tais teorias 

são refutadas ao final da pesquisa, notadamente pela imprecisão metodológica e pelos 

resultados negativos nos locais onde foram implementadas, não se efetivando, nem mesmo, o 

acesso ao crédito pela via da propriedade, que é o seu argumento basilar. 

No capítulo 4, é feita a apresentação dogmática da usucapião extrajudicial, do seu 

desenrolar dentro das serventias extrajudiciais e principais requisitos, o que é fundamental 

para compreender os motivos da sua celeridade e efetividade, assim como para a análise dos 

custos a ser desenvolvida. Apresenta-se, também, a usucapião judicial – procedimento e 

algumas experiências -, sendo possível concluir que a sua morosidade é causada por minúcias 

processuais, em especial no tocante à citação dos envolvidos. 

Destina-se um tópico à usucapião coletiva, que é uma modalidade de usucapião, mas, 

em face das suas particularidades processuais, é quase que um novo procedimento. O número 

de postulantes múltiplo conjugado à propriedade em condomínio que somente é extinta em 

caso de obra de urbanização aproxima tal instrumento do ideário de regularização fundiária 

multidimensional a ser aplicado nas ocupações urbanas. Contudo, a sua instrumentalização é 

tormentosa, tanto em via judicial, havendo poucos casos no território brasileiro, quanto na 

extrajudicial, na qual sofre forte oposição, havendo quem defenda, inclusive, a proibição por 

tal meio.  

A pesquisa concluiu pela possibilidade de procedimentalização da modalidade em 

âmbito extrajudicial, em razão da inexistência de vedação expressa, sugerindo-se, no tocante à 

participação do Ministério Público, a notificação do órgão ministerial para manifestar ou não 

seu interesse. Defendeu-se a organização em quadras, pela contiguidade física e para evitar 

que se adentre em áreas públicas. Em tal contexto, se exacerba a importância dos notários e 

registradores compreenderem o seu munus público e a sua função social, devendo, ao revés do 

posicionamento que nega a realização da modalidade, buscar soluções e incentivar a 

utilização desse importante instrumento de efetivação do direito à moradia. 

Há, também, a usucapião plúrima, que é uma forma de procedimentalização coletiva 

cujo resultado é a titulação individual. Concluiu-se que o caso de Jaboatão dos Guararapes, 
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em Pernambuco, foi uma experiência vanguardista, replicada, com algumas modificações, na 

cidade de Itabira, em Minas Gerais, por meio do Programa Nosso Chão. O aspecto a ser 

destacado, em ambas as experiências, é a integração entre os diversos atores sociais para a 

regularização, envolvendo, de maneira ativa, o Poder Público municipal, os serviços notariais 

e registrais, entidades não-governamentais, órgãos de assistência jurídica, entre outros. Tal 

atuação é fundamental para fortalecer e possibilitar maior sucesso ao procedimento, já que 

nenhum desses órgãos, isoladamente, possui competência jurídico-administrativa para 

implementar a regularização fundiária em todas as suas dimensões. 

No caso do procedimento plúrimo em via extrajudicial, é louvável a sua 

implementação, a ser utilizado em situações de fato jurígeno comum, as quais são comuns no 

âmbito das ocupações urbanas. Possibilita o aumento do alcance social do instituto, já que a 

postulação coletiva, por si só, já envolve mais pessoas e, principalmente, pela repartição de 

alguns custos entre os requerentes. Contudo, ainda é previsto em apenas três estados, sem 

uma regulamentação federal, a qual defende-se que deve seguir a normativa mineira, que não 

diminui a aplicabilidade do instituto ao restringir a postulação às associações de moradores, 

tal como faz São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Por ser tratar de uma política de titulação múltipla da propriedade, a usucapião 

plúrima enseja ainda mais cuidados pós-regularização, devendo ser combinada com políticas 

de caráter preventivo, sob pena da área sofrer com a especulação imobiliária e a gentrificação 

dos moradores, perpetuando o ciclo da moradia informal. Por não estar atrelada à 

urbanização, concluiu-se que a plúrima carrega mais riscos – ao menos, em potencial –, 

devendo-se optar, caso seja possível, pela modalidade coletiva. 

No capítulo 5, iniciou-se a análise crítico-propositiva da usucapião extrajudicial, o que 

vai ao encontro das respostas demandadas pelo tema-problema da pesquisa. Em um primeiro 

momento, foram apresentados os aspectos positivos da introdução da usucapião extrajudicial 

no ordenamento jurídico, destacando-se: (i) a importância da desjudicialização em um cenário 

de sobrecarga do Judiciário; (ii) a efetividade do instrumento, que é um aliado na busca do 

direito material; e (iii) a questão temporal, já que se ganha em termos de tempo cronológico e 

kairológico, que diz respeito à dimensão qualitativa e à preservação das garantias 

constitucionais do processo. 

Como resultado da titulação da propriedade, há a efetivação da função primária do 

instituto, que é a garantia da segurança da posse e a proteção contra remoções forçadas. 

Outrossim, não se pode descartar os demais efeitos – secundários, aos olhos da pesquisa –, 

com destaque para: (i) o aspecto subjetivo positivo ligado à propriedade; (ii) as reformas e 
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melhorias físicas no bem regularizado; (iii) a diminuição das taxas de juros em caso de 

utilização do bem para a tomada de empréstimos; e (iv) o aumento da arrecadação tributária. 

As demais correlações foram descartadas pela pesquisa, por considerar que o pressuposto 

metodológico era fraco para imputar tais relações de causalidade. 

No tópico em que se analisa os custos da usucapião extrajudicial, apresentou-se as 

nuances referentes às formas de cobrança, os valores fixos e variáveis e a metodologia de 

pesquisa, se expondo a construção dos dados – absolutos e percentuais – de Minas Gerais, 

Maranhão e São Paulo, que consta por completo no Apêndice da pesquisa. Com base na 

análise de todos os gráficos estaduais, sem exceção, conclui-se que o procedimento 

extrajudicial não é voltado à população de baixa renda, apresentando melhor custo-benefício 

para as classes média e alta, já que os índices percentuais – de custos fixos frente ao valor do 

imóvel – decrescem à medida que aumenta o valor do bem.  

Concluiu-se que a usucapião extrajudicial não é direcionada para o cidadão pobre, 

morador informal e que deseja regularizar seu imóvel. Apesar dos benefícios expostos da 

titulação da propriedade e do procedimento em si, não é factível que tais valores – percentuais 

e absolutos – possam ser despendidos pelas famílias de baixa renda. Existem gastos de ordem 

primária, relacionados diretamente com a sobrevivência, sendo incomum que pessoas que 

vivem em um imóvel avaliado em R$ 50.000,00 tenham condições de custear mais de 

R$ 5.000,00 para regularizar seu imóvel, tal como é o caso de Minas Gerais. Ressalta-se, 

ainda, que o cálculo não abarcou os gastos variáveis, que aumentam ainda mais tal valor. 

Foram feitas algumas proposições visando aumentar o alcance social do instituto, 

tornando mais factível a sua utilização pela população de baixa renda. A principal delas foi o 

parcelamento dos emolumentos voltado à baixa renda, que seria previsto por lei estadual, com 

utilização restrita até determinada faixa de renda e determinado teto no valor do imóvel, 

critérios que também regulariam a quantidade de parcelas cabíveis, que também teria um 

limite. Além disso, seria indispensável que o imóvel estivesse em ZEIS, de forma a minimizar 

os efeitos negativos pós-regularização e garantir a moradia social. 

É necessário destacar algumas das propostas com esse mesmo objetivo: (i) a não 

cobrança dos arquivamentos de documentos na usucapião extrajudicial, por serem estes 

deveres acessórios dos notários e registradores; (ii) a cobrança do processamento no Registro 

de Imóveis nos moldes do Provimento nº 65/CNJ, que é de 50% do valor devido para registro; 

(iii) maior linearidade nos índices percentuais de cobrança, evitando variações abruptas e 

buscando a uniformização de custos; e (iv) o maior detalhamento nas faixas de valores das 

tabelas de emolumentos, o que torna a cobrança mais fidedigna. 
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Concluiu-se que a gratuidade, apesar do aumento inequívoco do alcance social, não é a 

principal proposição da pesquisa. Nos moldes da previsão do Rio Grande do Sul, o 

procedimento gratuito se torna híbrido, devendo haver a apreciação judicial do pedido de 

isenção, o que torna o procedimento como um todo menos célere e efetivo. Além disso, com 

base em uma análise sistêmica do aparato jurídico-político, deve-se definir as fontes de 

recursos – subsídios cruzados ou recursos públicos – para compensar tais atos gratuitos. 

Sugerir a gratuidade demanda, dessa forma, estudos mais detalhados, não cabendo afirmar 

que é a melhor solução, nem a mais factível. 

A pesquisa buscou, então, suprimir a perspectiva individualista da usucapião 

extrajudicial, elevando-se o seu alcance social e colocando-a como parte das políticas 

públicas de regularização fundiária. Tal construção visa minimizar a informalidade, que é 

agente reprodutor de si mesma, já que – a partir do marco teórico que permeia o demonstrado 

ciclo da informalidade – é cabível concluir que a cidade legal e a cidade ilegal são faces da 

mesma moeda, que se complementam e se definem dialeticamente.  

Essa é a tônica inicial do tópico destinado aos riscos do procedimento, analisando-se o 

papel da regularização fundiária como causadora dos processos de informalidade, o que exalta 

a necessidade da preocupação com os efeitos pós-titulação da propriedade. Expõem-se os 

processos de financeirização da moradia, alta no preço dos imóveis, aumento da especulação 

imobiliária e gentrificação, os quais, em conjunto, compõem o denominado ciclo da moradia 

informal. 

Constatou-se a necessidade de conciliação da usucapião extrajudicial com outras 

políticas públicas e instrumentos legais, a fim de minimizar os riscos inerentes à titulação da 

propriedade e evitar a perpetuação da produção de irregularidades. A primeira proposição é a 

sua conjugação com as ZEIS, o que, além de ser requisito para o proposto parcelamento dos 

emolumentos, objetiva a proteção da área contra a especulação/pressão do mercado 

imobiliário, garantindo que seja utilizada para a moradia social. 

Pelo próprio conceito de regularização multidimensional que é inerente à pesquisa 

como um todo, não se espera que os instrumentos jurídicos e urbanísticos, sozinhos, sejam 

capazes de efetivar o direito à moradia adequada. É necessária uma atuação conjunta dos 

variados atores – públicos e privados – para que as políticas cumpram esse papel, devendo-se 

compreender os instrumentos de regularização, entre os quais a usucapião extrajudicial, como 

parte de uma engrenagem, e não como fim em si mesmos. 

Visando à construção do cenário em que a regularização cumpra com suas dimensões 

jurídica, urbanística e de urbanização, foram propostas algumas mudanças no âmbito da 
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usucapião extrajudicial: (i) a notificação do Poder Público, aproveitando-se da comunicação 

que já é enviada, para atestar a existência de imóvel irregular, se há infraestrutura básica no 

local e se a área cumpre os requisitos legais e urbanísticos para a regularização do imóvel; 

(ii) caso o imóvel esteja localizado em ZEIS, a notificação, além das menções acima, deverá 

consignar tal característica e questionar se não há interesse público municipal em promover 

um projeto de regularização fundiária no local, o que é ainda mais importante no caso de 

usucapião plúrima ou coletiva, pelo próprio aspecto múltiplo da regularização; 

(iii) participação dos órgãos de assistência jurídica na usucapião extrajudicial, por meio de 

convênios estabelecidos com o Poder Público municipal, o que aumenta o alcance social, a 

partir da retirada dos custos com advogados, e minimiza os riscos, ao possibilitar a orientação 

jurídica dos beneficiários no pós-regularização; e (iv) incentivo à participação popular, 

definindo-se regras para que seja, de fato, capaz de alterar os rumos das políticas públicas. 

Com relação às medidas de restrição do comércio dos imóveis regularizados, 

concluiu-se pela rejeição dos seus argumentos, por entender que estariam criando novas 

formas de irregularidades em vez de promover o caráter protetivo, que teoricamente seria o 

objetivo. As políticas preventivas e a atuação conjunta dos atores públicos e privados são a 

solução mais apropriada para a temática, não devendo ser estabelecidas medidas que vão de 

encontro ao princípio da igualdade; que, territorialmente, acabam segregando, em vez de 

integrar; e que ainda são ineficazes, já que não são cumpridas na prática. 

No tópico final, foram feitas algumas considerações sobre o sistema notarial e registral 

em si e sobre a usucapião extrajudicial, que são fruto de toda a análise sobre as possibilidades 

e os riscos do procedimento. Foi um resgate de toda a exposição, mas com outro enfoque, 

voltado à discussão sobre os aspectos internos do procedimento per si e da função social da 

atividade notarial e registral. 

Esse caráter da análise fica evidente pela natureza das proposições que são feitas: (i) a 

uniformização na sistemática de cobrança dos emolumentos na usucapião extrajudicial, 

seguindo a regra do Provimento nº 65/CNJ como um todo, a fim de evitar a discricionariedade 

no cálculo dos valores e para facilitar a realização do procedimento em âmbito nacional; (ii) a 

necessidade de modernização dos serviços notariais e registrais e da usucapião extrajudicial 

per si, adotando-se as notificações eletrônicas, o que possibilita, ainda, retirar tais custos fixos 

do procedimento e, consequentemente, aumentar o alcance social do instituto; e (iii) a 

internalização do munus público e função social que é inerente à atividade notarial e registral 

pelos próprios delegatários, os quais deveriam incorporar tal paradigma à atividade, passando 
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a atuar como parceiros do Poder Público, voltados ao interesse da coletividade e, 

principalmente, da população de baixa renda. 

A usucapião extrajudicial, por si só, é um instrumento limitado e direcionado às 

classes média e alta, tal como se constatou ao longo da pesquisa, sendo, sem dúvidas, um 

avanço no âmbito da legalização da posse, mas sem muitas repercussões em grande parte da 

moradia informal. Contudo, não foi essa a perspectiva adotada na pesquisa, buscando-se 

alterar esse paradigma, por meio de proposições visando ao aumento do seu alcance social e à 

aproximação do instituto com a regularização fundiária multidimensional, sendo visto como 

parte da estrutura de efetivação do direito à moradia adequada. 

A moradia informal está posta, consolidada e é um problema de todos. Mesmo que 

seja, por muitas vezes, a única solução, não é possível que a sociedade adote uma postura 

omissa e conivente em relação à temática. Inserir e aproximar a usucapião extrajudicial dessa 

discussão é a principal contribuição dessa pesquisa, esperando-se que o máximo possível de 

pessoas faça bom uso do instrumento para adentrar – e permanecer – na formalidade. 
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APÊNDICE 

 O objetivo deste apêndice da pesquisa é demonstrar os custos fixos da usucapião 

extrajudicial, de forma absoluta e percentual, em todos os estados brasileiros e no Distrito 

Federal. A metodologia utilizada para o cálculo de tais valores, já exposta no corpo do texto, 

será exposta novamente, como forma de introduzir o leitor antes da análise completa. O texto 

presente no Apêndice tem o objetivo de situar o leitor na construção e na análise dos dados, 

fornecendo subsídios para que este compreenda os cálculos, já que careceria de sentido a 

introdução dos números sem qualquer explicação. Vale ressaltar que toda a análise crítica que 

é feita com base nos dados já se encontra no corpo do texto da dissertação. 

 Metodologicamente, a pesquisa separou os valores em fixos e variáveis. Toda 

usucapião – independentemente de valor do imóvel, localidade, número de envolvidos etc. – 

demandará os seguintes gastos fixos: a ata notarial; a prenotação/autuação, que é valor pago a 

título de protocolo no Registro de Imóveis; o edital para eventuais terceiros interessados; a 

notificação dos três entes federados (União, Estados ou DF, Município); o processamento no 

Registro de Imóveis; e o registro, que é o valor pago em caso de deferimento.  

 Os atos de valores variáveis não foram considerados, pelos motivos já expostos no 

corpo do texto. Alguns são de natureza subjetiva, o que impede a sua mensuração média de 

custo; outros ocorrem em número variável a depender do caso, sem possibilidade de se 

estabelecer uma medianidade; há os que não estão presentes em todos os casos, não havendo 

maneira de se estabelecer uma média dos casos em que ocorrem ou não.  

 Enfim, optou-se pelos atos fixos e que são previstos expressamente nas tabelas de 

emolumentos. A publicação de edital, por exemplo, só compõe o cálculo quando é prevista 

expressamente na tabela estadual, já que, em alguns estados, a previsão é omissa ou, a 

depender da forma de regulamentação estadual, é feita por publicação eletrônica, com forma 

de cobrança diferenciada.  

 Tal como já exposto no corpo do texto, existem algumas formas de cobrança pelo 

procedimento:  

a) a do Provimento nº 65/CNJ: a ata notarial tem conteúdo financeiro; pelo 

processamento no Registro de Imóveis é devido 50% do valor de registro; e, em 

caso de deferimento, os mesmos 50% do valor de registro; 
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b) a oriunda de orientação do CNJ890: a ata notarial tem conteúdo financeiro; pelo 

processamento no Registro de Imóveis é devido 1 ato completo de registro; e, em 

caso de deferimento, é devido mais 1 ato completo de registro; 

c) previsão mista das legislações estaduais específicas, a serem demonstradas caso a 

caso; 

 Com relação à ata notarial, é praticamente uníssono que tem conteúdo financeiro, 

sendo cobrada como uma escritura pública em relação ao valor do imóvel. Vale ressaltar a 

exceção do Pará, que tem previsão sui generis, e do Rio Grande do Norte, que tem a ata de 

valor único, a despeito de ser considerada com valor financeiro.  

 Em relação ao processamento no Registro de Imóveis, há estados que seguem a 

normativa federal do CNJ; os que adotam o valor fixo, que foram mencionados no corpo do 

texto; e os que se alinham à orientação do CNJ, que são São Paulo e Rio Grande do Sul. Para 

compor o valor devido ao procedimento no Registro de Imóveis (Proced. RI), soma-se: a 

prenotação; as intimações aos três entes federados (Município, Estado ou DF, União); a 

publicação de edital, se prevista expressamente na tabela local; e o valor a título de 

processamento, que varia conforme a previsão adotada estadualmente. 

 De forma elucidativa, o Proced. RI foi calculado da seguinte forma: 

• se o estado adotar a forma de cobrança do Provimento nº 65/CNJ: 50% valor do 

registro + prenotação + publicação do edital, se for prevista expressamente na tabela + 

intimação dos três entes federados; 

• se o estado adotar o valor fixo para o processamento: valor fixo + prenotação + 

publicação do edital, se for prevista expressamente na tabela + intimação dos três 

entes federados; 

• se o estado adotar a orientação do CNJ: 1 ato completo de registro + prenotação + 

publicação do edital, se for prevista expressamente na tabela + intimação dos três 

entes federados; 

• se o estado adotar forma diversa: valores diversos adotados + prenotação + publicação 

do edital, se for prevista expressamente na tabela + intimação dos três entes federados. 

 Com relação aos valores previstos na tabela como Registro RI, refere-se aos custos 

para a finalização do procedimento, que se dá somente em caso de deferimento. A depender 

da previsão adotada, esse valor varia como decorrência lógica de toda a cadeia de custos. 

 
890 COUTO, Marcelo de Rezende Campos Marinho. Usucapião extrajudicial. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, 

p. 427. 
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Como parâmetro de análise, escolheu-se 10 valores de imóveis:  

• R$ 50.000; 

• R$ 100.000; 

• R$ 200.000; 

• R$ 300.000; 

• R$ 400.000; 

• R$ 500.000; 

• R$ 1.000.000; 

• R$ 1.500.000; 

• R$ 2.000.000; 

• R$ 4.000.000. 

  

 Tais valores foram determinados de forma progressiva, a partir de uma análise da 

variação que se dá na maioria das tabelas estaduais. Buscou-se refletir a divisão das faixas de 

valores presentes nas tabelas de emolumentos estaduais. No corpo do texto, foi mencionada a 

importância de uma boa organização das tabelas estaduais, o que se comprova a partir de uma 

análise destes valores frente à cobrança estadual, no sentido de que quanto mais diferente 

sejam os valores para um deles melhor é a tabela. Valores tão discrepantes – e também 

próximos, a depender do viés analítico – devem receber “tratamento” diverso, não devendo 

ser abarcados pela mesma faixa de cobrança. 

 Em conjunto com a tabela de valores, é apresentado gráfico com os valores 

percentuais dos custos frente os valores referenciais dos imóveis. O gráfico é, então, 

estruturado da seguinte forma: valor do imóvel versus valor percentual dos custos fixos para o 

procedimento da usucapião extrajudicial.  

 A forma de obtenção das informações foi exposta no corpo do texto, sendo 

mencionadas as peculiaridades estaduais em cada um dos tópicos. Nesse sentido, a análise é 

feita, parafraseando a expressão popular, do Chuí ao Oiapoque: inicia-se com a região Sul; 

continua na região Sudeste; vai para a Centro-Oeste; segue ao Nordeste; e, finalmente, 

culmina na Região Norte.  

1 REGIÃO SUL 

1.1 Rio Grande do Sul 

 A cobrança segue os moldes de São Paulo, conforme determina orientação local do 

Colégio de Registro de Imóveis.891  Vale o destaque para a linearidade do percentual de 

 
891 RIO GRANDE DOS SUL, Colégio de Registro de Imóveis. COMUNICADO CONJUNTO Nº 005/2019: 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – PROV. 38/2018 CGJ/RS – PROV. 11/2019 – ART. 216-A L. 6.015/1973 

– PROV. 65 CNJ – UNIFORMIZAÇÃO – EMOLUMENTOS. Disponível em: 

<https://www.colegioregistralrs.org.br/comunicados_conjunto/comunicado-conjunto-n-005-2019-usucapiao-
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cobrança, já destacado no corpo do texto. Os emolumentos, mesmo havendo a cobrança de 

dois atos de registro são baixos, de forma absoluta e percentual, inclusive nas faixas de 

imóveis mais baratos.  

 Quanto à divisão da tabela, nos imóveis de menor valor é bem estipulada, mas piora à 

medida que se eleva o valor referencial, já que a partir de R$ 885.273,90 o valor estagna. 

Sendo assim, as últimas 4 faixas da pesquisa apresentaram os mesmos custos fixos. A seguir, 

a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Rio Grande do Sul Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 448,6 R$ 463,2 R$ 332,4 R$ 1.244,2 2,49% 

R$ 100.000,00 R$ 662,1 R$ 676,4 R$ 545,6 R$ 1.884,1 1,88% 

R$ 200.000,00 R$ 1.052,9 R$ 1.067,8 R$ 937 R$ 3.057,7 1,53% 

R$ 300.000,00 R$ 1.480,4 R$ 1.494,4 R$ 1.363,6 R$ 4.338,4 1,45% 

R$ 400.000,00 R$ 1.907,1 R$ 1.886,4 R$ 1.755,6 R$ 5.549,1 1,39% 

R$ 500.000,00 R$ 2.334,4 R$ 2.241,8 R$ 2.111 R$ 6.687,2 1,34% 

R$ 1.000.000,00 R$ 3.911,7 R$ 4.042,50 R$ 3.911,7 R$ 11.865,9 1,19% 

R$ 1.500.000,000 R$ 3.911,7 R$ 4.042,50 R$ 3.911,7 R$ 11.865,9 0,79% 

R$ 2.000.000,00 R$ 3.911,7 R$ 4.042,50 R$ 3.911,7 R$ 11.865,9 0,59% 

R$ 4.000.000,00 R$ 3.911,7 R$ 4.042,50 R$ 3.911,7 R$ 11.865,9 0,30% 

 

 

 
extrajudicial-prov-38-2018-cgj-rs-prov-11-2019-art-216-a-l-6-015-73-prov-65-cnj-uniformizacao-

emolumentos>. Acesso em: 10 fev. 2021. 
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1.2 Santa Catarina  

 O estado adota uma forma de cobrança peculiar. A ata notarial equivale a 50% do 

valor dos emolumentos previstos para as escrituras de valor declarado. 892  Já para o 

processamento no Registro de Imóveis, é devido 50% do valor para registro e, em caso de 

deferimento, é cobrado mais um ato completo de registro893, ou seja, ao todo são 1,5. 

 Neste estado, há a previsão na Tabela de Registro de Imóveis da notificação 

extrajudicial, no valor de R$ 210,29, com acréscimos a depender da distância do local a ser 

notificado. Como não se sabe e nem é possível fazer uma média dessa questão, optou-se por 

colocar apenas o valor fixo, multiplicado por três (Município, Estado e União). Como há a 

previsão da cobrança de edital na própria tabela, tal valor (R$ 19,12) é incluído no Proced. RI, 

sem considerar-se eventuais folhas excedentes. 

 Segue a tabela de valores e o gráfico correspondente:  

Santa Catarina Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 273,18 R$ 887,45 R$ 513,16 R$ 1.673,79 3,35% 

R$ 100.000,00 R$ 547,53 R$ 1.171,70 R$ 1.043,42 R$ 2.762,65 2,76% 

R$ 200.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 1,94% 

R$ 300.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 1,29% 

R$ 400.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,97% 

R$ 500.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,78% 

R$ 1.000.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,39% 

R$ 1.500.000,000 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,26% 

R$ 2.000.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,19% 

R$ 4.000.000,00 R$ 814,01 R$ 1.455,95 R$ 1.611,92 R$ 3.881,88 0,10% 

 

 
892 Item 8.2 da Tabela de Emolumentos do TJSC. 
893 Art. 85 da Lei Complementar nº 755/2019 de Santa Catarina. 



230 

 

1.3 Paraná 

 O estado segue a forma de cobrança do Provimento nº 65/CNJ, tanto para a ata, 

quanto para o processamento no Registro de Imóveis. Não há qualquer previsão na lei 

estadual e na tabela de emolumentos, sendo possível a coleta de dados graças às informações 

obtidas junto à Corregedoria-Geral de Justiça do Paraná.894 

 Tal como já dito no corpo do texto, é, junto com o DF, uma das piores divisões em 

faixas de valores do país. Todos os imóveis acima de R$ 42.532,00 pagam o mesmo valor de 

emolumentos. É bom porque fica barato para a maioria dos imóveis, mas não faz sentido 

diante do valor médio de imóveis no estado, desenvolvimento socioeconômico e para a 

remuneração condizente, de um ponto de vista sistêmico, da atividade notarial e extrajudicial. 

 Para a notificação, utilizou-se o valor contido na tabela do Registro de Títulos e 

Documentos (RTD), que é R$ 65,10 para o registro da notificação e mais R$ 17,36 pela 

diligência, no perímetro urbano, o que totaliza R$ 82,46, que multiplicado por 3 é R$ 247,38. 

Vale, ainda, o destaque negativo para o arquivamento de qualquer documento, no valor de R$ 

1,52, por folha. 

 Tal tabela deve ser descartada para fins de análise comparativa, já que as faixas de 

valores não refletem a realidade, ignorando todos os preceitos norteadores da elaboração da 

 
894 As informações foram obtidas com Rodrigo Becker, assessor correicional da Corregedoria-Geral de Justiça 

do Paraná, a quem devo meus sinceros agradecimentos. Cabe, também, agradecer os amigos Thiago Dalfovo e 

Gustavo Werneck, que intermediaram esse contato. 
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lei de emolumentos. É, sem dúvidas, a pior do Brasil. Segue a tabela de valores e o respectivo 

gráfico: 

Paraná Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 4,53% 

R$ 100.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 2,26% 

R$ 200.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 1,13% 

R$ 300.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,75% 

R$ 400.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,57% 

R$ 500.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,45% 

R$ 1.000.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,23% 

R$ 1.500.000,000 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,15% 

R$ 2.000.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,11% 

R$ 4.000.000,00 R$ 1.078,92 R$ 717,4 R$ 467,85 R$ 2.264,17 0,06% 

 

 

2 REGIÃO SUDESTE 

2.1 São Paulo 

 A forma de cobrança, valor do processamento, notificações e demais atos já foram 

explanados no corpo do texto. Cabe, neste momento895, trazer a tabela de valores e o gráfico 

individual para fins comparativos, ressaltando que toda a pesquisa foi feita de acordo com a 

 
895 Imperioso agradecer o amigo André Prudente Eddine, Registrador Civil e Tabelião de Notas em Nova 

Castilho/SP, pelas informações sobre a forma de cobrança da usucapião extrajudicial no estado. 
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tabela da capital e com incidência do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) de 

5%:  

São Paulo Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.468,96 R$ 1.510,3 R$ 1.187,13 R$ 4.166,39 8,33% 

R$ 100.000,00 R$ 2.066,00 R$ 1.838,37 R$ 1.515,20 R$ 5.419,57 5,42% 

R$ 200.000,00 R$ 2.937,92 R$ 2.329,13 R$ 2.005,96 R$ 7.273,01 3,64% 

R$ 300.000,00 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 3,25% 

R$ 400.000,00 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 2,43% 

R$ 500.000,00 R$ 4.179,42 R$ 2.940,69 R$ 2.617,52 R$ 9.737,63 1,95% 

R$ 1.000.000,00 R$ 5.146,10 R$ 3.852,16 R$ 3.528,99 R$ 12.527,25 1,25% 

R$ 1.500.000,000 R$ 5.686,30 R$ 4.555,52 R$ 4.232,35 R$ 14.474,17 0,96% 

R$ 2.000.000,00 R$ 7.897,67 R$ 5.754,01 R$ 5.430,84 R$ 19.082,52 0,95% 

R$ 4.000.000,00 R$ 10.266,94 R$ 7.911,34 R$ 7.588,17 R$ 25.766,45 0,64% 

 

 

2.2 Minas Gerais 

 A forma de cobrança, valor do processamento, notificações e demais atos já foram 

explanados no corpo do texto. Cabe, neste momento, trazer a tabela de valores e o gráfico 

individual para fins comparativos896. 

Minas Gerais Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.311,50 R$ 2.615,07 R$ 1.311,50 R$ 5.238,07 10,48% 

 
896 Fica o agradecimento ao amigo Fernando de Souza Amorim, Registrador de Imóveis em Minas Gerais, pela 

ajuda na coleta dos dados nos estado. 
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R$ 100.000,00 R$.1.994,56 R$ 2.615,07 R$ 1.994,56 R$ 6.604,19 6,60% 

R$ 200.000,00 R$.2.887,10 R$ 2.615,07 R$ 2.887,10 R$ 8.389,27 4,19% 

R$ 300.000,00 R$.3.340,24 R$ 2.615,07 R$ 3.340,24 R$ 9.295,55 3,10% 

R$ 400.000,00 R$ 3.430,19 R$ 2.615,07 R$ 3.430,19 R$ 9.475,45 2,37% 

R$ 500.000,00 R$ 3.762,30 R$ 2.615,07 R$ 3.762,30 R$ 10.139,67 2,03% 

R$ 1.000.000,00 R$ 4.677,40 R$ 2.615,07 R$ 4.677,40 R$ 11.969,87 1,20% 

R$ 1.500.000,000 R$ 5.456,15 R$ 2.615,07 R$ 5.456,15 R$ 13.527,37 0,90% 

R$ 2.000.000,00 R$ 5.846,62 R$ 2.615,07 R$ 5.846,62 R$ 14.308,31 0,72% 

R$ 4.000.000,00 R$ 7.308,52 R$ 2.615,07 R$ 7.308,52 R$ 17.232,11 0,43% 

 

 

2.3 Rio de Janeiro 

 No estado, há previsão legal sobre a forma de cobrança da usucapião extrajudicial, em 

todo o seu desenrolar.897 A ata notarial tem conteúdo financeiro; o processamento é fixo, no 

valor de R$ 190,69; e, em caso de deferimento, é devido 1 ato completo de registro. No 

Proced. RI, inclui-se o valor do edital (R$ 34,92); a prenotação (R$ 24,27); e as intimações 

(valor individual de R$ 34,92 e total de R$ 104,76). 

 Na divisão em faixas de valores, a partir de 400 mil reais a tabela institui uma forma 

peculiar de progressão dos emolumentos, o que dificulta o cálculo do valor total devido.898 

 
897 Item 12, a), b), c) e d) da Tabela 2021 do Registro de Imóveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; Item 

7 da Tabela 2021 do Tabelionato de Notas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
898 Item 20 da Tabela de Emolumentos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: A partir do valor de R$ 

400.000,01, a cada nova faixa de R$ 100.000,00 em que se incluir o valor do imóvel, serão cobrados mais R$ 

162,81 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos) no valor da escritura, a título de emolumentos, 
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Tal cálculo é feito automaticamente nas serventias extrajudiciais, mas é um problema para o 

usuário, em especial para os que são pouco instruídos, já que não se tem acesso a esta 

tecnologia e deve fazer os cálculos “manualmente”, assim como foi feito na pesquisa.  

 Desta feita, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico899: 

 

 

Rio de Janeiro Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 608,5 R$ 354,64 R$ 608,5 R$ 1.571,64 3,14% 

R$ 100.000,00 R$ 1.273,28 R$ 354,64 R$ 1.273,28 R$ 2.901,2 2,90% 

R$ 200.000,00 R$ 1.722,66 R$ 354,64 R$ 1.722,66 R$ 3.799,96 1,90% 

R$ 300.000,00 R$ 1.848,46 R$ 354,64 R$ 1.853,78 R$ 4.056,88 1,35% 

R$ 400.000,00 R$ 1.848,46 R$ 354,64 R$ 1.853,78 R$ 4.056,88 1,01% 

R$ 500.000,00 R$ 2.012,52 R$ 354,64 R$ 2.019,84 R$ 4.387 0,88% 

R$ 1.000.000,00 R$ 2.842,82 R$ 354,64 R$ 2.850,14 R$ 6.047,6 0,60% 

R$ 1.500.000,000 R$ 3.673,12 R$ 354,64 R$ 3.680,44 R$ 7.708,2 0,51% 

R$ 2.000.000,00 R$ 4.503,42 R$ 354,64 R$ 4.510,74 R$ 9.368,8 0,47% 

R$ 4.000.000,00 R$ 7.824,62 R$ 354,64 R$ 7.831,94 R$ 16.011,2 0,40% 

 

 

 
bem como R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) referentes ao acréscimo de 2%, que remunera os atos 

extrajudiciais gratuitos e PMCMV, não incidindo sobre este percentual os Fundos Públicos instituídos em 

lei.  
899 Agradeço à Taissa Rodrigues de Castro e à Professora Vírginia Arrais pela gentileza em me ajudar na coleta 

das informações no estado do Rio de Janeiro.  
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2.4 Espírito Santo 

 Entendeu-se que a cobrança segue os moldes do Provimento nº 65/CNJ, já que o 

Código de Normas da Corregedoria do Tribunal do Espírito Santo é claro ao dispor que o 

procedimento da usucapião extrajudicial seguirá as diretrizes estabelecidas pelo órgão 

federal900. 

 No Tabelionato de Notas, para todos os imóveis acima de 200 mil cobra-se o mesmo 

preço. Existem 34 faixas de valores até tal valor, o que deixa claro a intenção de 

diversificação dos valores nos imóveis de menor valor, que não se repete nas faixas de valores 

maiores, já que acima de 200 mil reais é tudo igual. 

 Já no Registro de Imóveis, são 35 faixas de valores, computando-se a inicial de 

imóveis até R$ 1.000,00, o que, a partir de uma visão realista, nunca será utilizada, já que é 

irreal supor algum imóvel avaliado nesse intervalo. Nas demais faixas de valores, utiliza-se a 

mesma procedimentalização do Tabelionato de Notas. 

 Para as faixas de menor valor, a tabela é uma das melhores do Brasil, já que diferencia 

a cobrança em intervalos de 5 mil, até atingir a marca de 130 mil, ou seja, inicia-se na faixa de 

0 a 5 mil, a segunda faixa é de R$ 5.001,00 até 10 mil, e assim por diante. Tal como dito no 

corpo do texto, o problema dessas tabelas é que elas “perdem o fôlego”, ou seja, inicialmente 

são muito bem divididas, mas interrompe-se tal divisão em um valor determinado, que, na 

maioria das vezes, não é tão alto, enquadrando imóveis de valores altos e variados na mesma 

faixa. 

A título de notificação, considerou-se a notificação enviada pelos Correios, que é de 

menor valor em relação à enviada pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, já que 

é possível escolher por qual optar. O valor é de R$ 25,38, que multiplicado por três é igual a 

R$ 76,14. Vale mencionar, ainda, que o arquivamento é cobrado, no valor de R$ 6,56, o que 

encarece o procedimento como um todo. 

 Pelo exposto, segue a tabela de valores e o seu gráfico percentual: 

 

Espírito Santo Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.376,89 R$ 526,87 R$ 400,27 R$ 2.304,03 4,61% 

R$ 100.000,00 R$ 2.513,76 R$ 921,62 R$ 795,02 R$ 4.230,4 4,23% 

 
900  Art. 845 do Código de Normas da Corregedoria do Tribunal do Espírito Santo – O Procedimento da 

usucapião extrajudicial no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis do Estado do Espírito Santo 

deve observar as diretrizes estabelecidas pelo Provimento nº 65, de 14 de dezembro de 2017, da Corregedoria 

Nacional de Justiça. 
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R$ 200.000,00 R$ 4.850,68 R$ 1.651,91 R$ 1.525,31 R$ 8.027,9 4,01% 

R$ 300.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 2,95% 

R$ 400.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 2,21% 

R$ 500.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 1,77% 

R$ 1.000.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 0,88% 

R$ 1.500.000,000 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 0,59% 

R$ 2.000.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 0,44% 

R$ 4.000.000,00 R$ 5.355,95 R$ 1.809,81 R$ 1.683,21 R$ 8.848,97 0,22% 

 

 

3 REGIÃO CENTRO-OESTE 

3.1 Mato Grosso do Sul 

 O estado segue o Provimento nº 65/CNJ, tanto para a ata notarial, quanto para o 

processamento no Registro de Imóveis. A estratégia utilizada para a coleta de informações foi 

o envio de e-mails aos principais cartórios de Campo Grande, capital do estado, chegando-se 

a um consenso sobre a forma de cobrança. 

 A normativa local é dúbia, não regulando expressamente a temática. Menciona que os 

emolumentos devidos ao processamento deverão ser pagos antes901. Nesse mesmo artigo, 

menciona-se o artigo 26 do Provimento nº 65/CNJ, o que leva a crer que segue a sistemática 

 
901 Art. 1.345 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 
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nacional. Tem-se, ainda, dispositivo902  mencionando que a cobrança é feita com base na 

Tabela do Registro de Imóveis, mas sem especificar como é calculada. 

 É interessante notar que a tabela estadual não coloca os valores destinados aos 

repasses devidos pelos cartórios, tal como os fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério 

Público etc.; e nem os impostos, tal como o ISS. A título exemplificativo, foi informado que o 

valor de repasses seria por volta de 35% de acréscimo, a depender da especialidade, não 

sendo, contudo, uma informação oficial.  

 Desta feita, como não é possível chegar ao valor que é efetivamente devido, a tabela 

deve ser desconsiderada para fins de análise comparativa, já que nos demais já se inclui tais 

acréscimos no valor total.  

 Há a previsão da cobrança pela notificação realizada pelo Registro de Imóveis, no 

valor de R$ 40,00, que multiplicado por três é R$ 120,00. Não se cobra pela prenotação e nem 

pelo arquivamento. Nesse sentido, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

 

Mato Grosso do Sul Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.446 R$ 481,5 R$ 361,5 R$ 2.289 4,58% 

R$ 100.000,00 R$ 2.892 R$ 943 R$ 723 R$ 4.558 4,56% 

R$ 200.000,00 R$ 4.830 R$ 1.132 R$ 1.012 R$ 6.974 3,49% 

R$ 300.000,00 R$ 7.243 R$ 1.421 R$ 1.301 R$ 9.965 3,32% 

R$ 400.000,00 R$ 7.847 R$ 1.710 R$ 1.590 R$ 11.147 2,79% 

R$ 500.000,00 R$ 7.847 R$ 1.710 R$ 1.590 R$ 11.147 2,23% 

R$ 1.000.000,00 R$ 7.847 R$ 1.710 R$ 1.590 R$ 11.147 1,11% 

R$ 1.500.000,000 R$ 7.847,00 R$ 1.710 1.590 11147 0,74% 

R$ 2.000.000,00 R$ 7.847,00 R$ 1.710 1.590 11147 0,56% 

R$ 4.000.000,00 R$ 7.847,00 R$ 1.710 1.590 11147 0,28% 

 

 
902 Art. 1348 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul – No serviço de registro de 

imóveis serão devidos os emolumentos previstos na Tabela III.B do Anexo da Lei de Emolumentos, tomando-

se por base o valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou ao imposto 

territorial rural ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado. 
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3.2 Mato Grosso 

 É cobrado conforme o Provimento nº 65/CNJ, sendo tal informação obtida por meio 

de ligações nos cartórios da capital, Cuiabá, nos moldes expostos no corpo do texto. Não há 

previsão legal expressa, o contato por e-mail foi falho, mas, a partir das ligações, se chegou a 

um consenso sobre a forma de cobrança. 

 A divisão da tabela é muito atípica, não se divide em faixas de valores, sendo, sem 

dúvidas, a mais difícil de realizar os cálculos. Vale ressaltar, mais uma vez, que a 

informatização dos cartórios permite que tais custos sejam calculados automaticamente, mas, 

no âmbito da pesquisa, isto foi “manual”, assim como é para a maioria dos usuários do 

serviço, o que é, sem dúvidas, um ponto negativo para a normativa estadual. 

 No Tabelionato de Notas, é feita da seguinte forma: “acima de R$ 3.626,78, a cada 

R$ 906,81 que se aumenta no valor do imóvel, é acrescido R$ 20,00 na cobrança dos 

emolumentos, até o valor máximo de R$ 4.707,40, sendo que o valor inicial é de R$ 203,70”. 

O cálculo inicialmente é difícil, porém ao se atingir o valor aproximado de 169 mil reais 

chega-se ao valor máximo, ou seja, vários referenciais da pesquisa encontram-se na mesma 

faixa. 

 Nessa mesma linha, no Registro de Imóveis é acrescido “R$ 20,00 no valor inicial dos 

emolumentos – R$ 78,30 – a cada aumento de R$ 906,81 que é dado no valor de imóvel base, 

que é de R$ 1.813,41”. Ocorre a mesma questão do Tabelionato de Notas, já que ao atingir-se 

o valor aproximado de 210 mil também se chega ao valor máximo de cobrança, o que faz 

várias faixas de valores estarem enquadradas no mesmo preço cobrado. 
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 No caso da notificação, considerou-se a notificação realizada pelo Registro de Títulos 

de Documentos, já que é a única forma com previsão na tabela. Vale ressaltar que se pode 

acrescer o valor de R$ 4,60 por página que acrescer à notificação, sendo o valor inicial para 

apenas uma folha. Não há como mensurar uma média de páginas das notificações para fins de 

cálculo, razão pela qual optou-se apenas pelo valor com 1 folha, apenas para fins 

metodológicos, já que é cediço que as notificações terão, na imensa maioria das vezes, mais 

de 1 página. 

 Vale ressaltar a interessante previsão estadual sobre a prioridade de tramitação dos 

processos que visam a regularização fundiária, entre os quais se encontra a usucapião.903  

 Nesse sentido, segue a tabela de valores estadual e o respectivo gráfico percentual: 

 

Mato Grosso Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.403,70 R$ 670,95 R$ 579,15 R$ 2.653,8 5,31% 

R$ 100.000,00 R$ 2.903,70 R$ 1.220,95 R$ 1.129,15 R$ 5.253,8 5,25% 

R$ 200.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.320,95 R$ 2.229,15 R$ 9.257,5 4,63% 

R$ 300.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 3,17% 

R$ 400.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 2,38% 

R$ 500.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 1,90% 

R$ 1.000.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 0,95% 

R$ 1.500.000,000 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 0,63% 

R$ 2.000.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 0,48% 

R$ 4.000.000,00 R$ 4.707,40 R$ 2.445,50 R$ 2.353,70 R$ 9.506,6 0,24% 

 

 
903  Art. 1.875 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso – Visando à promoção da 

regularização fundiária, atribui-se aos feitos administrativos e judiciais em trâmite nas Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, litigiosos ou não, principalmente os processos de usucapião, adjudicação compulsória e 

suscitação 601 de dúvida, bem como todo e qualquer processo coletivo que envolva questões fundiárias de 

larga escala, o caráter de prioridade de tramitação e julgamento, devendo a Comissão de Assuntos Fundiários 

de Âmbito Municipal proceder a quantificação, ao levantamento de dados e o monitoramento de todos os 

expedientes em trâmite na Comarca, proporcionando maior celeridade na tramitação. (grifos nosso) 
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3.3 Goiás 

 Segue a forma de cobrança do Provimento nº 65/CNJ: ata notarial com conteúdo 

financeiro; 50% do valor de registro para o processamento no Registro de Imóveis; e, em caso 

de deferimento, mais de 50% do valor para registro. Inclui-se, também, no Proced. RI: a 

prenotação (R$ 24,13) e as intimações, previstas na tabela do Registro de Imóveis, no valor 

total de R$ 128,36. 

 As informações não constam de previsão legal expressa. Foram obtidas por meio de e-

mail e, principalmente, ligações para os cartórios de Goiânia, capital do estado.   

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

Goiás Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.366,22 R$ 762,25 R$ 353,04 R$ 2.481,51 4,96% 

R$ 100.000,00 R$ 2.650,54 R$ 1.153,26 R$ 744,05 R$ 4.547,85 4,55% 

R$ 200.000,00 R$ 3.273,11 R$ 1.411,41 R$ 1.002,20 R$ 5.686,72 2,84% 

R$ 300.000,00 R$ 3.939,29 R$ 1.724,97 R$ 1.315,76 R$ 6.980,02 2,33% 

R$ 400.000,00 R$ 4.518,30 R$ 1.959,58 R$ 1.550,37 R$ 8.028,25 2,01% 

R$ 500.000,00 R$ 5.072,09 R$ 2.270,11 R$ 1.860,90 R$ 9.203,1 1,84% 

R$ 1.000.000,00 R$ 5.072,09 R$ 3.002,02 R$ 2.592,81 R$ 10.666,92 1,07% 

R$ 1.500.000,000 R$ 5.072,09 R$ 3.241,59 R$ 2.832,38 R$ 11.146,06 0,74% 

R$ 2.000.000,00 R$ 5.072,09 R$ 3.241,59 R$ 2.832,38 R$ 11.146,06 0,56% 

R$ 4.000.000,00 R$ 5.072,09 R$ 3.241,59 R$ 2.832,38 R$ 11.146,06 0,28% 
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3.4 Distrito Federal 

 Junto com o Paraná, recebe o título de pior tabela de emolumentos do Brasil e, 

portanto, deve ser desconsiderada para fins de análise comparativa. Não contém informações 

básicas, tal como o valor da notificação, mesmo a que é realizada pelo Registro de Títulos e 

Documentos; e, principalmente, tem apenas 6 faixas de valores e valor máximo em 52 mil 

reais, o que coloca todos os imóveis avaliados acima disto no mesmo grupo, situação irreal 

em uma localidade conhecida pela inflação do mercado imobiliário e em total desconexão 

com a sistemática notarial e registral. 

 A forma de cobrança é diferente. Primeiramente, cobra-se o valor inteiro. Se 

indeferido, o cartório retém ¼ (um quarto) e devolve ¾ (três quartos) ao requerente. É 

diferente da sistemática nacional, sendo mais positiva no caso de indeferimento, já que o 

requerente será menos onerado; mas é pior por entender que o usucapiente deve desembolsar 

o montante total no início do procedimento. 

 Foi uma das localidades com maior dificuldade para a obtenção de informações, já que 

a lei estadual é obsoleta, não fazendo qualquer menção à usucapião extrajudicial. Além disso, 

o contato com os cartórios locais foi difícil – seja por e-mail ou telefone –, obtendo-se tal 

informação, após longas tentativas, por ligações aos cartórios da capital e alguns das 

chamadas “cidades-satélites”904. 

 Pelo exposto, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

 
904 Nome dado às cidades localizadas no entorno de Brasília. 
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Distrito Federal Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.313,30 R$ 164,15 R$ 492,45 R$ 1.969,9 3,94% 

R$ 100.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 2,10% 

R$ 200.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 1,05% 

R$ 300.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,70% 

R$ 400.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,52% 

R$ 500.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,42% 

R$ 1.000.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,21% 

R$ 1.500.000,000 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,14% 

R$ 2.000.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,10% 

R$ 4.000.000,00 R$ 1.399,10 R$ 174,88 R$ 524,66 R$ 2.098,64 0,05% 

 

 

4 REGIÃO NORDESTE 

4.1 Bahia 

 No estado, a ata notarial é considerada com valor econômico; o processamento é fixo, 

com custo de R$ 464,08; e, em caso de deferimento, é cobrado um ato de registro completo. 

Com relação ao Proced. RI, é composto por: R$ 53,20 da prenotação; o processamento fixo; e 
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R$ 188,70 das três notificações aos entes públicos, considerando-se a realizada pelo Registro 

de Títulos e Documentos.905 

 Menção honrosa à organização desta tabela, que tem previsão expressa sobre a forma 

de cobrança do procedimento. Tal como mencionado no corpo do texto, também se destaca 

pela divisão em faixa de valores, contando com 21 divisões, o que pode soar como pouco mas 

é suficiente dado à boa organização, que se reflete no fato de todos os valores referenciais da 

pesquisa se encontrarem em faixas distintas. Além disso, há igualdade de valores entre o 

Tabelionato de Notas e o Registro de Imóveis, o que é positivo de um ponto de vista 

sistêmico. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico: 

 

Bahia Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 684,54 R$ 705,98 R$ 684,54 R$2.075,06 4,15% 

R$ 100.000,00 R$ 800,58 R$ 705,98 R$ 800,58 R$2.307,14 2,31% 

R$ 200.000,00 R$ 1.402,2 R$ 705,98 R$ 1.402,2 R$3.510,38 1,76% 

R$ 300.000,00 R$ 2.103,52 R$ 705,98 R$ 2.103,52 R$ 4.913,02 1,64% 

R$ 400.000,00 R$ 3.159,3 R$ 705,98 R$ 3.159,3 R$ 7.024,58 1,76% 

R$ 500.000,00 R$ 3.159,3 R$ 705,98 R$ 3.159,3 R$ 7.024,58 1,40% 

R$ 1.000.000,00 R$ 7.105,48 R$ 705,98 R$ 7.105,48 R$ 14.916,94 1,49% 

R$ 1.500.000,000 R$ 8.526,54 R$ 705,98 R$ 8.526,54 R$ 17.759,06 1,18% 

R$ 2.000.000,00 R$ 11.084,74 R$ 705,98 R$ 11.084,74 R$ 22.875,46 1,14% 

R$ 4.000.000,00 R$ 14.410,16 R$ 705,98 R$ 14.410,16 R$ 29.526,3 0,74% 

 

 
905 Fica o agradecimento à amiga Luiza Oliveira Guedes, Registradora Civil das Pessoas Naturais em Feira de 

Santana/BA, por providenciar as informações referentes à forma de cobrança da usucapião extrajudicial no 

estado. 
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4.2 Sergipe 

 Vale o destaque para o estado, em especial pela fácil apuração dos valores dos 

emolumentos e pela divisão em faixas de valores. O Tribunal de Justiça do Sergipe possui um 

sistema de cálculo dos emolumentos, chamado de Sistema de Arrecadação de Cartórios 

Extrajudiciais906, que apresenta os valores automaticamente com o simples preenchimento do 

valor do imóvel e do ato para o qual se deseja o cômputo. Facilita exponencialmente para o 

usuário dos serviços notariais/registrais, já que disponibiliza o sistema automatizado de 

cálculos, antes só existente dentro das serventias extrajudiciais, para qualquer pessoa. 

 Quanto à divisão em faixas de valores, o estado apresenta 238 faixas de valores, com 

variação a cada 5 mil reais, geralmente. Isso significa que foi objeto de bom trabalho técnico, 

buscando organizar a tabela da forma mais fidedigna possível, refletindo a variação 

imobiliária real. É interrompida apenas nos valores superiores a R$ 1.145.000,01, teto alto se 

comparado aos demais estados. 

 A forma de cobrança adotada é a seguinte: a ata notarial tem conteúdo financeiro; o 

processamento no Registro de Imóveis tem valor fixo (R$ 208,36); e, em caso de deferimento, 

é cobrado 1 ato de registro completo. Soma-se aos valores do Proced. RI: a prenotação (R$ 

16,52) e as três intimações aos entes federados, no total de R$ 224,10. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico: 

 

 
906 Disponível em: <https://www.tjse.jus.br/cartorioextrajudicial/internet.wsp>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
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Sergipe Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 596,84 R$ 448,98 R$ 974,83 R$ 2.020,65 4,04% 

R$ 100.000,00 R$ 993,96 R$ 448,98 R$ 1.460,95 R$ 2.903,89 2,90% 

R$ 200.000,00 R$ 1.876,44 R$ 448,98 R$ 2.433,19 R$ 4.758,61 2,38% 

R$ 300.000,00 R$ 2.758,92 R$ 448,98 R$ 3.405,43 R$ 6.613,33 2,20% 

R$ 400.000,00 R$ 3.641,40 R$ 448,98 R$ 4.377,67 R$ 8.468,05 2,12% 

R$ 500.000,00 R$ 4.523,88 R$ 448,98 R$ 5.349,91 R$ 10.322,77 2,06% 

R$ 1.000.000,00 R$ 8.936,28 R$ 448,98 R$ 10.211,11 R$ 19.596,37 1,96% 

R$ 1.500.000,000 R$ 10.028,39 R$ 448,98 R$ 11.048,69 R$ 21.526,06 1,44% 

R$ 2.000.000,00 R$ 10.028,39 R$ 448,98 R$ 11.048,69 R$ 21.526,06 1,08% 

R$ 4.000.000,00 R$ 10.028,39 R$ 448,98 R$ 11.048,69 R$ 21.526,06 0,54% 

 

 

4.3 Alagoas 

A partir de uma interpretação sistemática da normativa estadual, conclui-se que a 

forma de cobrança adotada é a do Provimento nº 65/CNJ. O Provimento nº 25/2018 da 

Corregedoria-Geral de Justiça de Alagoas determina que a fixação de emolumentos segue as 

regras da normativa federal, enquanto não for editada legislação específica sobre a 

temática. 907  Como ainda não há norma estadual nesse sentido, vigora tal previsão e, 

consequentemente, a cobrança segue os ditames do CNJ. 

 
907 Art. 33 do Provimento nº 25/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça de Alagoas – Enquanto não for editada 

legislação específica acerca da fixação de emolumentos para o procedimento da usucapião extrajudicial, serão 

adotadas as regras previstas no artigo 26, do Provimento CNJ nº 65/2017. 
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 Para a notificação, considerou-se a prevista no Registro de Títulos e Documentos, no 

valor de individual de R$ 7,17 e valor total de R$ 21,51. Já o valor da prenotação é de R$ 

42,80. Cabe ressaltar, tal como já mencionado no corpo do texto, a cobrança pelo 

arquivamento de documentos, prevista somente na tabela do Registro de Imóveis, no valor de 

R$ 4,30, por grupo de 5 páginas. 

 Assim como em Sergipe, vale o destaque para a “Calculadora de Emolumentos”, 

ferramenta criada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Alagoas, que tem a função de 

auxiliar o usuário dos serviços notariais/registrais a obter os valores precisos dos 

emolumentos.908 Tal utilidade é essencial para evitar a discricionariedade na cobrança por 

parte dos delegatários, além de facilitar a cotação de gastos por qualquer pessoa. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

 

Alagoas Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.446,48 R$ 589,70 R$ 525,39 R$ 2.561,57 5,12% 

R$ 100.000,00 R$ 2.735,19 R$ 1.093,27 R$ 1.028,95 R$ 4.857,41 4,86% 

R$ 200.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 3,91% 

R$ 300.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 2,60% 

R$ 400.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 1,95% 

R$ 500.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 1,56% 

R$ 1.000.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 0,78% 

R$ 1.500.000,000 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 0,52% 

R$ 2.000.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 0,39% 

R$ 4.000.000,00 R$ 4.426,13 R$ 1.725,75 R$ 1.661,43 R$ 7.813,31 0,20% 

 

 
908 Disponível em: <https://cgj.tjal.jus.br/simuladorEmolumentos/>. Acesso em: 07 mar. 2021. 
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4.4 Pernambuco 

 A forma de cobrança tem previsão nas normas estaduais909, o que é louvável, por se 

esperar tal conduta de todos os estados brasileiros. Segue o Provimento nº 65/CNJ: ata com 

conteúdo financeiro; 50% do valor para registro ao processamento; e, em caso de 

deferimento, mais 50% do registro. No Proced. RI, inclui-se, também, o valor devido pelas 

três notificações (total de R$ 54,78 e individual de R$ 18,26), ressaltando que a prenotação 

não é cobrada. 

 É um estado que tem muitas divisões em faixas de valores nos imóveis de menor 

valor. De 10 mil até 20 mil, por exemplo, cada intervalo de mil reais representa uma faixa da 

tabela, o que representa um ponto positivo para a população de baixa renda. Consegue refletir 

melhor o impacto financeiro que tais valores tem na vida cotidiana, já que as alterações da 

tabela geralmente são de baixa monta, o que deixa a tabela mais fidedigna. Até 100 mil reais, 

existem 36 faixas de valores, o que é um ponto positivo da tabela. Por outro lado, a 

progressão tem o limite de R$ 278.000,01, o que é negativo. 

 Segue a tabela de valores e o gráfico respectivo910: 

  

 
909 Art. 146-A e art. 171-A, §3º e §4º, do Código de Normas (Provimento nº 20/2009) do Tribunal de Justiça do 

Pernambuco. 
910  Agradeço o Professor André Villaverde, Registrador do 2o Registro de Imóveis de Recife/PE, que me 

auxiliou nas informações sobre a forma de cobrança no estado. 
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Pernambuco Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.318,69 R$ 428,68 R$ 373,90 R$ 2.121,27 4,24% 

R$ 100.000,00 R$ 2.520,65 R$ 729,17 R$ 674,39 R$ 3.924,21 3,92% 

R$ 200.000,00 R$ 4.924,54 R$ 1.330,13 R$ 1.275,35 R$ 7.530,02 3,77% 

R$ 300.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 2,94% 

R$ 400.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 2,21% 

R$ 500.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 1,77% 

R$ 1.000.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 0,88% 

R$ 1.500.000,000 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 0,59% 

R$ 2.000.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 0,44% 

R$ 4.000.000,00 R$ 5.267,33 R$ 1.810,76 R$ 1.755,98 R$ 8.834,07 0,22% 

 

 

4.5 Paraíba 

 A forma de cobrança é prevista parcialmente na legislação estadual, seguindo os 

moldes do Provimento nº 65/CNJ. A ata tem conteúdo financeiro911; e os emolumentos para o 

ato de registro tem como referência a tabela relativa ao Registro de Imóveis912.  

 Já em relação ao processamento no Registro de Imóveis, não há previsão na legislação 

estadual, sendo tal informação – segue o Provimento nº 65/CNJ – obtida por meio de e-mails 

enviados aos cartórios de Registro de Imóveis de João Pessoa, capital do estado. 

 
911 Art. 369-A do Código de Normas Extrajudicial do Tribunal de Justiça da Paraíba.  
912 Art. 848, §7º do Código de Normas Extrajudicial do Tribunal de Justiça da Paraíba.  
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 O valor considerado para as notificações foi a realizada pelo Registro de Títulos e 

Documentos, que tem o valor individual de R$ 125,60 e total de R$ 376,80. Não se cobra 

prenotação. 

 Desta feita, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

 

Paraíba Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.255,96 R$ 690,79 R$ 313,99 R$ 2.260,74 4,52% 

R$ 100.000,00 R$ 2.197,96 R$ 926,29 R$ 549,49 R$ 3.673,74 3,67% 

R$ 200.000,00 R$ 3.987,76 R$ 1.373,74 R$ 996,94 R$ 6.358,44 3,18% 

R$ 300.000,00 R$ 5.777,56 R$ 1.821,19 R$ 1.444,39 R$ 9.043,14 3,01% 

R$ 400.000,00 R$ 7.567,36 R$ 2.268,64 R$ 1.891,84 R$ 11.727,84 2,93% 

R$ 500.000,00 R$ 9.357,16 R$ 2.716,09 R$ 2.339,29 R$ 14.412,54 2,88% 

R$ 1.000.000,00 R$ 15.699,46 R$ 4.301,67 R$ 3.924,86 R$ 23.925,99 2,39% 

R$ 1.500.000,000 R$ 15.699,46 R$ 4.301,67 R$ 3.924,86 R$ 23.925,99 1,60% 

R$ 2.000.000,00 R$ 15.699,46 R$ 4.301,67 R$ 3.924,86 R$ 23.925,99 1,20% 

R$ 4.000.000,00 R$ 15.699,46 R$ 4.301,67 R$ 3.924,86 R$ 23.925,99 0,60% 

 

 

4.6 Rio Grande do Norte 

 Tal como já mencionado no corpo do texto, o estado tem algumas particularidades na 

forma de cobrança da usucapião extrajudicial. Primeiramente, vale destacar a ata notarial de 

conteúdo financeiro com preço único (R$ 845), que é característica única entre os estados. Em 

seguida, o processamento – chamado de “atuação da processo” – que tem valor fixo (R$ 
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211,67). Esses dois fatores colocam o estado como um dos que menos onera o requerente no 

início do procedimento, já que tais valores são fixos. 

 Contudo, analisando detidamente tais valores, observa-se que são interessantes para os 

possuidores de imóveis de maior valor, uma vez que representam percentuais ínfimos se 

comparados ao valor do imóvel. Sob o ponto de vista da baixa renda, estes custos fixos são 

altos – absolutamente e percentualmente –, o que denota, mais uma vez, o caráter do 

procedimento, voltado às classes média e alta. 

 Cabe ressaltar que as informações foram obtidas por meio de e-mails enviados aos 

cartórios de Natal913. Menção positiva à tabela estadual, que tem 30 faixas de valores e só 

interrompe a progressão em 2 milhões, podendo ser considerada como bem elaborada. 

 Para as notificações, o valor previsto é R$ 144,80, resultando em um total de R$ 

434,40. Há previsão expressa da publicação do edital, também no valor de R$ 144,80.  

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Rio Grande do Norte Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 689,62 R$ 2.325,49 4,65% 

R$ 100.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 1.384,84 R$ 3.020,71 3,02% 

R$ 200.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 2.559,56 R$ 4.195,43 2,10% 

R$ 300.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 4.016,65 R$ 5.652,52 1,88% 

R$ 400.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 5.470,24 R$ 7.106,11 1,78% 

R$ 500.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 6.925,48 R$ 8.561,35 1,71% 

R$ 1.000.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 13.654,76 R$ 15.290,63 1,53% 

R$ 1.500.000,000 R$ 845 R$ 790,87 R$ 17.266,28 R$ 18.902,15 1,26% 

R$ 2.000.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 19.907,37 R$ 21.543,24 1,08% 

R$ 4.000.000,00 R$ 845 R$ 790,87 R$ 22.686,08 R$ 24.321,95 0,61% 

 

 
913 Fica o agradecimento à Isaura Damasceno, Escrevente do 7º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de 

Natal/RN, pelas informações prestadas, não só da sua serventia, como das demais. 
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4.7 Ceará 

 O Ceará segue a forma de cobrança prevista pelo Provimento nº 65/CNJ. Tem 

algumas disposições específicas, previstas no Provimento nº 16/2018 da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Ceará, que trata das notas explicativas relativas à tabela de emolumentos.  

 A ata notarial se enquadra como escritura pública de valor declarado.914 Optou-se por 

desconsiderar a diligência, já que, a despeito de ser costumeira, não ocorre obrigatoriamente 

em todos os casos.  

 Já sobre a cobrança no Registro de Imóveis, há maior detalhamento nos atos a serem 

praticados, incluindo a abertura da matrícula e os arquivamentos, que não foram considerados 

por não ser ato obrigatório em todos os casos e por não ser possível uma mensuração média, 

respectivamente. Já os demais foram todos considerados no procedimento no RI (Proced. RI), 

já que a normativa estadual disciplina tal cobrança.915 

 
914 22.3. Ata Notarial para requerimento da Usucapião Extrajudicial, do Provimento nº 08/2014-CGJCE. 

Na Lavratura da Ata Notarial para instruir requerimento administrativo de usucapião (CNNR – art. 466-A 

usque art. 466-D) indicam custas dos códigos da Tabela II (0020008 a 002017), conforme enquadramento na 

faixa, tendo por base o valor do imóvel usucapiendo. Devida também a cobrança pela diligência realizada 

(código 0006012) na forma e limites estabelecidos na Nota 4.1 da Tabela VI, e pela digitalização ou 

microfilmagem dos documentos apresentados (código 0050023), nos limites estabelecidos na Nota 2 das Notas 

Gerais. 
915 16. Procedimento de Reconhecimento Extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis (CNNR-CGJCE, 

arts. 770-A usque art. 770-T). 16.2. No serviço de imóveis, haverá uma cobrança de uma Prenotação (007025), 

Adicional de Registro (007010), Edital (003019), Diligências (006012), Digitalização (005023), Abertura de 

matrícula (007024), Registro (007001 a 007009), Averbação (007018), Anotação nos indicadores real e 

pessoal (007013), Certidão (007021 – para instruir o processo), e Certidão (007020 – expedida ao fim). 
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 Vale ressaltar a cobrança pela digitalização ou microfilmagem dos documentos, no 

valor de R$ 6,48, a ser cobrado por grupo de 5 digitalizações, até o limite de 3 cobranças por 

documento.916  

 Deve-se destacar o Provimento nº 16/2018, que orienta os notários e registradores 

sobre a forma de cobrança em diversos atos, não só a usucapião extrajudicial, o que dá muito 

mais segurança ao delegatário e, principalmente, ao usuário do serviço. Como ponto negativo, 

há divergência sobre o momento do pagamento dos emolumentos do ato de registro, se 

inicialmente em sua totalidade; também no início, mas somente os 50%; ou se tudo ao final. 

Como a normativa local é omissa, seguiu-se a orientação nacional do Provimento nº 65/CNJ 

para fins da pesquisa, já que na prática cabe à discricionariedade do registrador. 

 Nesse sentido, segue a tabela de emolumentos e o gráfico percentual respectivo917: 

 

Ceará Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.299,02 R$ 1.279,58 R$ 906,81 R$ 3.485,41 6,97% 

R$ 100.000,00 R$ 2.271,70 R$ 1.672,51 R$ 1.299,73 R$ 5.243,94 5,24% 

R$ 200.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 3,90% 

R$ 300.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 2,60% 

R$ 400.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 1,95% 

R$ 500.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 1,56% 

R$ 1.000.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 0,78% 

R$ 1.500.000,000 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 0,52% 

R$ 2.000.000,00 R$ 3.659,11 R$ 2.252,69 R$ 1.879,91 R$ 7.791,71 0,39% 

R$ 4.000.000,00 3.659,11 2.252,69 1.879,91 7791,71 0,19% 

 

 
916 2. Digitalização ou microfilmagem – Código 005023, do Provimento nº 08/2014-CGJCE. Quando o 

documento tiver mais de uma página, a cobrança por digitalização ou microfilmagem para o conjunto de até 

(05) cinco páginas deve ser feita pelo atribuído para o código 005023. Quando o documento a digitalizar tiver 

mais de cinco páginas, a partir da sexta, haverá cobrança adiciona, seguindo a mesma regra, ou seja, um 

lançamento e consequente cobrança pelo código 005023 para cada grupo de até cinco (05) páginas, observado, 

para cada documento, o limite de três cobranças do valor do código 005023, ainda que seja necessário 

digitalizar mais páginas. 
917 Fica o agradecimentos aos amigos Jacks Rodrigues Ferreira Filho, Daniel Rodrigues Braga, Renan Moreira 

de Norões Brito, Larissa Alves Cordeiro, Diego Marques Diógenes Cirino, todos registradores de imóveis e/ou 

notários no estado do Ceará, pela ajuda na coleta de informações sobre a forma de cobrança da usucapião 

extrajudicial no estado.  
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4.8 Piauí 

 O estado segue a forma de cobrança prevista pelo Provimento nº 65/CNJ. A ata tem 

conteúdo financeiro, conforme previsão legal expressa.918 Já sobre a cobrança no Registro de 

Imóveis, é semelhante ao previsto na normativa federal, sendo tal informação obtida por meio 

de ligações aos cartórios desta especialidade em Teresina, capital do estado, já que o contato 

por e-mail foi infrutífero. Curioso destacar que em razão da coleta de dados ter se dado na 

pandemia da COVID-19, com um número reduzido de funcionários nas serventias 

extrajudiciais, alguns locais apresentaram uma dificuldade anormal para contato, entre os 

quais este estado. 

 No Registro de Imóveis, a tabela tem 34 faixas de valores, sendo 19 faixas até 50 mil, 

o que é muito bom para a baixa renda, costumeiramente ligada a imóveis de menor valor. Já 

no Tabelionato de Notas, tem apenas 24 faixas de valores, interrompendo no teto de 600 mil, 

o que é um ponto negativo.  

 A prenotação tem o valor de R$ 96,03. Para as notificações, considerou-se a realizada 

pelo Registro de Títulos e Documentos, no valor individual de R$ 60,95 e total de R$ 182,85. 

 Sendo assim, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

  

 
918 Art. 221, §4º, do Código de Normas Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Piauí – º A ata notarial, para os 

fins que dispõe este artigo, possui valor econômico, fixando-se os emolumentos a partir do valor venal do 

imóvel relativo ao último lançamento do imposto incidente (IPTU ou ITR). 
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Piauí Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 859,57 R$ 1.558,27 R$ 1.279,38 R$ 3.697,22 7,39% 

R$ 100.000,00 R$ 1.450,60 R$ 1.690,30 R$ 1.411,42 R$ 4.552,32 4,55% 

R$ 200.000,00 R$ 1.832,28 R$ 1.867,74 R$ 1.588,85 R$ 5.288,87 2,64% 

R$ 300.000,00 R$ 2.494,11 R$ 2.006,69 R$ 1.727,80 R$ 6.228,6 2,08% 

R$ 400.000,00 R$ 3.257,65 R$ 2.145,27 R$ 1.866,38 R$ 7.269,3 1,82% 

R$ 500.000,00 R$ 3.766,67 R$ 2.283,81 R$ 2.004,93 R$ 8.055,41 1,61% 

R$ 1.000.000,00 R$ 4.072,08 R$ 2.976,66 R$ 2.697,78 R$ 9.746,52 0,97% 

R$ 1.500.000,000 R$ 4.072,08 R$ 2.976,66 R$ 2.697,78 R$ 9.746,52 0,65% 

R$ 2.000.000,00 R$ 4.072,08 R$ 2.976,66 R$ 2.697,78 R$ 9.746,52 0,49% 

R$ 4.000.000,00 R$ 4.072,08 R$ 2.976,66 R$ 2.697,78 R$ 9.746,52 0,24% 

 

 

4.9 Maranhão 

 A forma de cobrança, valor do processamento, notificações e demais atos já foram 

explanados no corpo texto. Cabe, neste momento, trazer a tabela de valores e o gráfico 

individual para fins comparativos: 

 

Maranhão Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 835,84 R$ 587,45 R$ 435,83 R$ 1.859,12 3,72% 

R$ 100.000,00 R$ 1.633,24 R$ 1.002,34 R$ 850,72 R$ 3.486,3 3,49% 

R$ 200.000,00 R$ 3.988,26 R$ 1.813,94 R$ 1.662,32 R$ 7.464,52 3,73% 

R$ 300.000,00 R$ 4.986,18 R$ 2.748,51 R$ 2.596,89 R$ 10.331,58 3,44% 
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Maranhão Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 400.000,00 R$ 7.790,97 R$ 3.397,40 R$ 3.245,78 R$ 14.434,15 3,61% 

R$ 500.000,00 R$ 9.738,11 R$ 4.208,89 R$ 4.057,27 R$ 18.004,27 3,60% 

R$ 1.000.000,00 R$ 13.240,26 R$ 6.771,75 R$ 6.620,13 R$ 26.632,14 2,66% 

R$ 1.500.000,000 R$ 14.046,67 R$ 7.174,95 R$ 7.023,33 R$ 28.244,95 1,88% 

R$ 2.000.000,00 R$ 14.902,13 R$ 7.385,67 R$ 7.234,05 R$ 29.521,85 1,48% 

R$ 4.000.000,00 R$ 16.283,86 R$ 8.293,55 R$ 8.141,93 R$ 32.719,34 0,82% 

 

 

5 REGIÃO NORTE 

5.1. Tocantins 

 A situação do estado é um pouco peculiar e será exposta adiante, mas, de antemão, 

imperioso afirmar que segue a forma de cobrança prevista pelo Provimento nº 65/CNJ. Em 

2016, a Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins editou o Provimento nº 11, que 

disciplinava a usucapião extrajudicial no estado.919 Contudo, após o CNJ editar o Provimento 

nº 65, em 2017, houve um processo administrativo920 postulando a revogação da normativa 

estadual ou a readequação segundo os ditames nacionais. A Corregedoria local, então, decidiu 

 
919 Disponível em: <http://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/1113>>. Acesso em: 10 mar. 2021. 
920 TOCANTINS, Tribunal de Justiça do. Processo Administrativo – SEI nº 18.0.000001179-3. Julgador: Des. 

Helvécio de Brito Maia Neto.  
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pela revogação do provimento estadual, fundamentando as normas federais deveriam ser a 

forma de regulamentação da usucapião extrajudicial.921 

 Para compor o Proced. RI, há também: a prenotação, no valor de R$ 10,57; e as 

notificações aos entes federados, que no estado estão previstas na tabela de atos comuns aos 

notários e registradores, tendo valor individual de R$ 41,82, e são acrescidas da diligência 

(R$ 41,82), o que resulta em um valor individual de R$ 83,64 e total de R$ 250,92. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o gráfico percentual respectivo: 

 

Tocantins Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 2.319,51 R$ 1.113,96 R$ 852,47 R$ 4.285,94 8,57% 

R$ 100.000,00 R$ 2.884,78 R$ 1.405,61 R$ 1.144,12 R$ 5.434,51 5,43% 

R$ 200.000,00 R$ 3.107,22 R$ 1.516,83 R$ 1.255,34 R$ 5.879,39 2,94% 

R$ 300.000,00 R$ 3.329,66 R$ 1.628,05 R$ 1.366,56 R$ 6.324,27 2,11% 

R$ 400.000,00 R$ 3.555,10 R$ 1.739,27 R$ 1.477,78 R$ 6.772,15 1,69% 

R$ 500.000,00 R$ 3.774,54 R$ 1.850,49 R$ 1.589 R$ 7.214,03 1,44% 

R$ 1.000.000,00 R$ 4.330,64 R$ 2.128,54 R$ 1.867,05 R$ 8.326,23 0,83% 

R$ 1.500.000,000 R$ 4.886,74 R$ 2.406,59 R$ 2.145,10 R$ 9.438,43 0,63% 

R$ 2.000.000,00 R$ 5.442,84 R$ 2.684,64 R$ 2.423,15 R$ 10.550,63 0,53% 

R$ 4.000.000,00 R$ 7.667,24 R$ 3.796,64 R$ 3.535,15 R$ 14.999,03 0,37% 

 

 

 
921 Decisão/Ofício nº 5.215/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins. 
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5.2 Pará 

 No estado, há uma previsão sui generis na cobrança da ata notarial para fins de 

usucapião extrajudicial, que é considerada sem valor econômico922, tendo valor de R$ 332,10 

para a primeira lauda, e R$ 48,00 por acréscimo individual. É destoante da cobrança em nível 

nacional, não havendo qualquer previsão sequer parecida. O parâmetro para a cobrança na 

usucapião extrajudicial é, sem qualquer outra exceção, o valor do imóvel, não fazendo sentido 

vinculação com o número de folhas, o que até incentiva a elaboração de atas prolixas e 

aproxima a cobrança de um caráter discricionário e casuístico.  

 Considerou-se, para fins da pesquisa, uma ata notarial com 10 folhas, simplesmente 

para se elaborar a tabela de valores do estado, mas, em razão de tal previsão, não se deve 

levá-la em consideração para eventual análise comparativa. É mais um estado a ser 

desconsiderado, junto com DF e PR, até o momento. 

 No Registro de Imóveis, há uma obrigatoriedade de abertura de matrícula, mesmo nos 

casos em que não se abre segundo a normativa federal, incluindo-se, então, tal valor no 

Proced. RI.923 Foi considerada a intimação realizada pelo Registro de Títulos e Documentos, 

que teve o valor individual (R$ 95,90) multiplicado por três, no total de R$ 287,70. Há, ainda, 

a cobrança pela prenotação (R$ 166,30). 

 A normativa local é omissa quanto à forma de cobrança pelo processamento no 

Registro de Imóveis, mencionando apenas que a tabela a ser utilizada é a Tabela V, referente 

a esta especialidade.924 Em contato com os cartórios da capital e alguns do interior, já que o 

contato com os de Belém foi falho, constatou-se que a cobrança segue o Provimento nº 

65/CNJ.  

 A tabela até apresenta bons valores para os imóveis de baixa renda, sendo uma pena a 

previsão quanto à ata notarial, que lhe faz ser desconsiderada. Nesse sentido, segue a tabela de 

valores e o respectivo gráfico percentual:  

 

Pará Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 792,10 R$ 657,15 R$ 92,25 R$ 1.541,50 3,08% 

R$ 100.000,00 R$ 792,10 R$ 897,10 R$ 332,20 R$ 2.021,40 2,02% 

R$ 200.000,00 R$ 792,10 R$ 1.395,15 R$ 830,25 R$ 3.017,50 1,51% 

 
922 Nota 14 da Tabela de Emolumentos do Tribunal de Justiça do Pará – Os Tabelionatos de Notas, para fins de 

emolumentos, deverão enquadrar o Usucapião Extrajudicial como Ata Notarial. 
923 Art. 1.069-C, caput e §1º, do Código de Normas Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Pará. 
924 Art. 1.069-C, §3º e Art. 1069-E, §11º do Código de Normas Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Pará. 
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Pará Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 300.000,00 R$ 792,10 R$ 1.763,95 R$ 1.119,05 R$ 3.675,10 1,23% 

R$ 400.000,00 R$ 792,10 R$ 1.763,95 R$ 1.119,05 R$ 3.675,10 0,92% 

R$ 500.000,00 R$ 792,10 R$ 2.317,30 R$ 1.752,40 R$ 4,861,80 0,97% 

R$ 1.000.000,00 R$ 792,10 R$ 7.759,65 R$ 7.194,75 R$ 15.746,50 1,57% 

R$ 1.500.000,000 R$ 792,10 R$ 7.759,65 R$ 7.194,75 R$ 15.746,50 1,05% 

R$ 2.000.000,00 R$ 792,10 R$ 7.759,65 R$ 7.194,75 R$ 15.746,50 0,79% 

R$ 4.000.000,00 R$ 792,10 R$ 7.759,65 R$ 7.194,75 R$ 15.746,50 0,39% 

 

 

5.3 Amapá 

 O estado segue os ditames do Provimento nº 65/CNJ para a cobrança da usucapião 

extrajudicial, em todo o seu desenrolar. Ponto positivo para a boa organização da tabela, que é 

dividida em 17 faixas de valores: até 100 mil reais, são 7 divisões; depois disso, tem um 

intervalo maior; e interrompe somente em R$ 1.500.000,00, o que é louvável. Vale, ainda, 

destacar a linearidade dos percentuais dos custos fixos, que ficam todos próximos a 4% nas 6 

primeiras faixas de valores, indo de encontro ao que defende a pesquisa. 

 Não há qualquer previsão legal sobre a usucapião extrajudicial. As informações foram 

obtidas por meio de e-mail aos cartórios de Macapá, capital do estado. Tal característica é 

negativa, nos moldes já explanados no corpo da pesquisa. 
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 Utilizou-se o valor das notificações do Registro de Títulos e Documentos para a zona 

urbana. Cada uma é R$ 49,71, totalizando R$ 149,13. Não se cobra a prenotação e nem 

arquivamento. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Amapá Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.043,93 R$ 626,89 R$ 477,76 R$ 2.148,58 4,30% 

R$ 100.000,00 R$ 2.087,90 R$ 1.104,68 R$ 955,55 R$ 4.148,13 4,15% 

R$ 200.000,00 R$ 4.175,79 R$ 2.538,01 R$ 2.388,88 R$ 9.102,68 4,55% 

R$ 300.000,00 R$ 6.263,70 R$ 3.015,79 R$ 2.866,66 R$ 12.146,15 4,05% 

R$ 400.000,00 R$ 8.351,61 R$ 3.971,35 R$ 3.822,22 R$ 16.145,18 4,04% 

R$ 500.000,00 R$ 10.439,53 R$ 4.927 R$ 4.777,77 R$ 20.144,30 4,03% 

R$ 1.000.000,00 R$ 13.960,01 R$ 5.882,48 R$ 5.733,34 R$ 25.575,83 2,56% 

R$ 1.500.000,000 R$ 13.960,01 R$ 6.838,02 R$ 6.688,89 R$ 27.486,92 1,83% 

R$ 2.000.000,00 R$ 13.960,01 R$ 7.793,57 R$ 7.644,43 R$ 29.398,01 1,47% 

R$ 4.000.000,00 R$ 16.703,26 R$ 7.793,57 R$ 7.644,43 R$ 32.141,26 0,80% 

 

 

5.4 Rondônia 

 A tabela de emolumentos do estado é digna de aplausos. Tal como já mencionado no 

corpo do texto, apresenta uma boa divisão em faixa de valores, tanto nos menores quanto nos 

maiores. Há previsão expressa quanto à cobrança da usucapião extrajudicial, seguindo-se a 
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sistemática do Provimento nº 65/CNJ. A ata notarial tem conteúdo financeiro925, e para o 

processamento no Registro de Imóveis é devido 50% do registro e, em caso de deferimento, 

os 50% restantes.926 

 Para a notificação, considerou-se o valor previsto na Tabela do Registro de Imóveis a 

título de “diligência urbana”, no valor individual de R$ 44,96, totalizando R$ 134,88. Foi 

acrescido, também, o valor da prenotação (R$ 61,23). 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Rondônia Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.057,97 R$ 496,37 R$ 300,26 R$ 1.854,6 3,71% 

R$ 100.000,00 R$ 2.009,01 R$ 767,22 R$ 571,11 R$ 3.347,34 3,35% 

R$ 200.000,00 R$ 3.784,39 R$ 1.276,69 R$ 1.080,58 R$ 6.141,66 3,07% 

R$ 300.000,00 R$ 5.559,73 R$ 1.789,92 R$ 1.593,81 R$ 8.943,46 2,98% 

R$ 400.000,00 R$ 6.531,95 R$ 2.067,80 R$ 1.871,69 R$ 10.471,44 2,62% 

R$ 500.000,00 R$ 8.286,19 R$ 2.568,43 R$ 2.372,32 R$ 13.226,94 2,65% 

R$ 1.000.000,00 R$ 12.534,41 R$ 3.791,42 R$ 3.595,31 R$ 19.921,14 1,99% 

R$ 1.500.000,000 R$ 14.330,88 R$ 4.303,60 R$ 4.107,49 R$ 22.741,97 1,52% 

R$ 2.000.000,00 R$ 15.873,76 R$ 4.749,45 R$ 4.553,34 R$ 25.176,55 1,26% 

R$ 4.000.000,00 R$ 16.444,40 R$ 4.915,82 R$ 4.719,71 R$ 26.079,93 0,65% 

 

 

 
925 22a Nota da Tabela de Emolumentos do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
926 30a Nota da Tabela de Emolumentos do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
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5.5 Roraima 

 O estado segue o Provimento nº 65/CNJ. Tal informação foi obtida por meio de 

ligações aos cartórios da capital, o último meio de obtenção das informações conforme a 

metodologia utilizada pelo pesquisador. Nesse percurso, inclusive, não foi fácil o atendimento 

pelas serventias locais, sendo cabível afirmar que se tratou de um dos estados com a maior 

dificuldade para a coleta de dados.  

 A tabela tem 8 divisões até 50 mil reais, o primeiro valor referencial da pesquisa, o 

que é excelente. O problema é que ela interrompe em 300 mil reais, tendo apenas 12 faixas, o 

que coloca valores discrepantes na mesma faixa. 

 Considerou-se a notificação do Registro de Títulos e Documentos, que tem o valor 

individual de R$ 62,66, que multiplicado por três é R$ 187,98. A prenotação não é cobrada. 

 Sendo assim, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Roraima Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 928,34 R$ 668,62 R$ 480,63 R$ 2.077,59 4,16% 

R$ 100.000,00 R$ 1.252,42 R$ 835,71 R$ 647,73 R$ 2.735,86 2,74% 

R$ 200.000,00 R$ 1.690,68 R$ 1.062,20 R$ 874,21 R$ 3.627,09 1,81% 

R$ 300.000,00 R$ 2.279,75 R$ 1.367,49 R$ 1.179,50 R$ 4.826,74 1,61% 

R$ 400.000,00 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 1,61% 

R$ 500.000,00 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 1,29% 

R$ 1.000.000,00 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 0,64% 

R$ 1.500.000,000 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 0,43% 

R$ 2.000.000,00 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 0,32% 

R$ 4.000.000,00 R$ 3.075 R$ 1.779,85 R$ 1.591,87 R$ 6.446,72 0,16% 
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5.6 Amazonas 

 No estado, existem duas tabelas, sendo considerada a da capital, assim como foi em 

São Paulo, já que tais locais concentram a maior parte do déficit habitacional urbano. Segue a 

sistemática do Provimento nº 65/CNJ, com a ata de conteúdo financeiro por previsão legal927; 

e processamento seguindo os ditames da norma federal. Tais informações foram obtidas por 

meio de e-mail e pelo networking com notários e registradores locais.928 

 A tabela tem 11 faixas de valores, sendo relativamente bem dividida, já que as faixas 

iniciais da tabela se encontram todas separadas umas das outras. Contudo, interrompe em R$ 

1.055.700,00, colocando todos os valores acima disso no mesmo grupo. 

 Para a notificação, considerou-se a realizada pelo Registro de Títulos e Documentos 

para a zona urbana, que tem valor de R$ 95,30, e multiplicado por três é R$ 285,90. Não se 

cobra a prenotação e o arquivamento, com previsão legal de que ambos estão incluídos dentro 

do valor do registro. 

 Sendo assim, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 

 

Amazonas Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 834 R$ 702,9 R$ 417 R$ 1.953,9 3,91% 

R$ 100.000,00 R$ 1.039,10 R$ 805,45 R$ 519,55 R$ 2.364,1 2,36% 

R$ 200.000,00 R$ 1.451,24 R$ 1.011,52 R$ 725,62 R$ 3.188,38 1,59% 

 
927 Art. 20 do Provimento nº 308/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas. 
928 Fica o agradecimento à amiga Isabela Oliveira Barreto, Registradora e Tabeliã de Ipixuna/AM, pela coleta de 

informações a respeito do tema. 
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R$ 300.000,00 R$ 3.605,66 R$ 2.088,73 R$ 1.802,83 R$ 7.497,22 2,50% 

R$ 400.000,00 R$ 5.042,28 R$ 2.807,04 R$ 2.521,14 R$ 10.370,46 2,59% 

R$ 500.000,00 R$ 6.477,90 R$ 3.524,85 R$ 3.238,95 R$ 13.241,70 2,65% 

R$ 1.000.000,00 R$ 10.786,75 R$ 5.679,28 R$ 5.393,37 R$ 21.859,40 2,19% 

R$ 1.500.000,000 R$ 14.375,80 R$ 7.473,80 R$ 7.187,90 R$ 29.037,50 1,94% 

R$ 2.000.000,00 R$ 14.375,80 R$ 7.473,80 R$ 7.187,90 R$ 29.037,50 1,45% 

R$ 4.000.000,00 R$ 14.375,80 R$ 7.473,80 R$ 7.187,90 R$ 29.037,50 0,73% 

 

 

5.7 Acre 

 É seguida a forma de cobrança do Provimento nº 65/CNJ, segundo apurou-se em 

contato por e-mail e telefone com os cartórios locais. A tabela apresenta 15 faixas de valores, 

sendo bem dividida para valores baixos e médios. Interrompe em 500 mil reais, o que talvez 

pode ser um valor alto para a localidade, de acordo com as características regionais, ou pode 

indicar um trabalho malfeito na divisão de valores.  

 Para as notificações foi considerado o valor do Registro de Títulos e Documentos, que 

individualmente é R$ 106,80, e na somatória representa R$ 320,40. Para a prenotação, cobra-

se R$ 44,60. 

 Nesse sentido, segue a tabela de valores e o respectivo gráfico percentual: 
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Acre Ata notarial Proced. RI Registro RI Valor total Valor percentual 

R$ 50.000,00 R$ 1.007,80 R$ 616,95 R$ 251,95 R$ 1.876,70 3,75% 

R$ 100.000,00 R$ 2.015,50 R$ 868,9 R$ 503,90 R$ 3.388,30 3,39% 

R$ 200.000,00 R$ 4.031,20 R$ 1.372,75 R$ 1.007,75 R$ 6.411,70 3,21% 

R$ 300.000,00 R$ 6.046,70 R$ 1.876,85 R$ 1.511,85 R$ 9.435,40 3,15% 

R$ 400.000,00 R$ 8.062,20 R$ 2.380,60 R$ 2.015,60 R$ 12.458,40 3,11% 

R$ 500.000,00 R$ 10.077,70 R$ 2.884,55 R$ 2.519,55 R$ 15.481,80 3,10% 

R$ 1.000.000,00 R$ 12.093,40 R$ 3.388,35 R$ 3.023,55 R$ 18.505,30 1,85% 

R$ 1.500.000,000 R$ 12.093,40 R$ 3.388,35 R$ 3.023,55 R$ 18.505,30 1,23% 

R$ 2.000.000,00 R$ 12.093,40 R$ 3.388,35 R$ 3.023,55 R$ 18.505,30 0,93% 

R$ 4.000.000,00 R$ 12.093,40 R$ 3.388,35 R$ 3.023,55 R$ 18.505,30 0,46% 

 

 

 


