
Trazer a ata notarial e solicitar um daje para cada usucapião conforme tabela de 
custas item XVII - Abertura de procedimento de usucapião administrativo, sem 
prejuízo de outros atos demandados e das taxas de registro.

DOCUMENTOS PARA O REGISTRO DO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

O  requerimento  formulado  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  bem  como,  os
documentos acostados, deverão ser apresentados na serventia; urge a necessidade de
tecer os seguintes esclarecimentos:

1. O requerimento ao Registro de Imóveis, deve ser subscrito pelo advogado da
parte interessada no registro;

2. O simples ingresso em Cartório da Ata Notarial e do Requerimento, não são
suficientes  para  dar  início  ao  processo  do  registro.  No  Requerimento,  o
interessado deverá pedir a Prenotação, a Autuação e o Processamento final do
Reconhecimento  Extrajudicial  da  Usucapião  com a  efetuação do respectivo
Registro  da  Aquisição  do Imóvel,  citando e  juntando documentos  originais
comprobatórios pertinentes a:

a. Localização geográfica do imóvel, memorial descritivo e planta, onde deverá
conter as assinaturas dos vizinhos confrontantes, apondo os números de seus
respectivos  registros  aquisitivos  e  matrículas  comprobatórias  de  suas
propriedades dos imóveis limítrofes, nesta Serventia;

b. O  profissional  que  assinar  a  planta  e  o  memorial  descrito  do  imóvel
usucapiendo,  deverá  ser  legalmente  habilitado,  exibindo  e  anexando  ao
processo,  sua  prova  de  anotação  de  responsabilidade  técnica  –ART,  no
respectivo Conselho de Fiscalização Profissional (CREA ou CAU);

c. Início da posse, seu tempo conforme a espécie da usucapião a ser reconhecida,
com  a  afirmação  de  ser  a  posse  justa,  mansa  e  pacífica,  sem  quaisquer
oposições, exercida pelo possuidor, com ânimo de dono do imóvel;

d. Quando a posse for presumida, citar a boa-fé do possuidor;

e. Citar e juntar – se for o caso – o justo título do possuidor, para a usucapião
ordinária;

f. Se for o caso, expor os fatos que justifiquem a redução do prazo da usucapião;



g. Se houver eventuais cessões de direitos possessórios, qualificar os cedentes,
indicando a data de cada cessão; ou, a sucessão “mortis causa”, qualificando o
possuidor  anterior,  mencionado  a  data  da  abertura  da  sucessão.  Todos  os
herdeiros deverão requerer alegando a posse;

h. Fundamentar  juridicamente  o  pedido,  expondo  os  fatos  e  o  respectivo
enquadrando legal;

i. Pedir:

i.1) a notificação dos interessados certos que não anuíram expressamente ao pedido,
para se manifestarem no prazo de 15 dias;

i.2) a publicação de edital de notificação dos interessados incertos, para também (se
existirem) se manifestarem no prazo de 15 dias;

i.3) a Serventia dar ciência a União, Estado e Município, para que se manifestem
sobre o pedido, no prazo igual de quinze dias.

Obs. Estes são os documentos indispensáveis ao ato acima identificado, a depender do caso 
concreto podem ser exigidos outros documentos por determinação normativa, o que só será 
aferível após análise que foi apresentado no protocolo. 


