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LRP:	Art.	216-A.		Sem	prejuízo	da	via	jurisdicional,	
é	 admitido	 o	 pedido	 de	 reconhecimento	
extrajudicial	de	usucapião,	que	será	processado	
diretamente	 perante	 o	 cartório	 do	 registro	 de	
imóveis	 da	 comarca	 em	 que	 estiver	 situado	 o	
imóvel	 usucapiendo,	 a	 requerimento	 do	
interessado,	 representado	 por	 advogado,	
instruído	com:	(Lei	13.105/2015)	
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Etapa	01:	Ingresso	do	títuto		
Etapa	02:	Autuação	
Etapa	03:	Análise	Formal	dos	Documentos	
Etapa	04:	Buscas	no	RI	
Etapa	05:	Admissibilidade	do	pedido	
Etapa	06:	Notificação	–	falta	de	assinatura	
Etapa	07:	Intimação	(entes	públicos)	
Etapa	08:	Publicação	de	Edital	
Etapa	09:	Nota	fundamentada	
Etapa	10:	Registro	
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Etapa	01:	Ingresso	do	títuto		
Ø  Requerimento	será	prenotado	

Ø  Prenotação	 produzirá	 efeitos	 até	 o	 acolhimento	 ou	
rejeição	do	pedido.	

Ø  O	 não	 atendimento	 às	 intimações,	 cumulada	 com	 a	
paralisação	do	procedimento	por	mais	de	30	 (trinta)	
dias,	poderá	caracterizar	omissão	do	 interessado	em	
atender	 às	 exigências	 que	 lhe	 forem	 formuladas,	
acarretando	a	 rejeição	e	o	 arquivamento	do	pedido,	
com	o	cancelamento	dos	efeitos	da	prenotação.	
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Etapa	02:	Autuação	
Ø  Autuar	o	requerimento	e	demais	documentos		
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Etapa	03:	Análise	Formal	dos	Documentos	
i. 	Requerimento;	
ii. 	Ata	notarial;	
iii. 	Planta,	memorial	descritivo	e	ART/RRT;	
iv.	 Certidões	 negativas	 das	 justiças	 estadual	 e	
federal;	
v. 	Documentos	de	indícios	de	posse;	
vi. 	Procuração	do	advogado.	
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Ø  Requisitos	de	uma	petição	inicial	(art.	319/CPC)	
Ø  Interesse	de	agir:	real	obstáculo	à	aquisição	pela	

via	ordinária	(art.	6,	par.2,	Minuta	CNJ)	

Ø  Pedido	deve	ser	formulado	por	todos	os	
compossuidores	

Ø  Cônjuges	ou	conviventes	devem	figurar	como	
requerentes.	
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Ø  Informar	ainda:	
I-	Tipo	de	usucapião	requerido	
II	-	Existência	de	edificação	ou	benfeitoria	
III	 –	 Nome	 e	 a	 qualificação	 completa	 de	 todos	 os	 possuidores	
anteriores	 cujo	 tempo	 de	 posse	 tiver	 sido	 somado	 à	 do	
requerente	para	completar	o	período	aquisitivo;		
IV	-	o	número	da	matrícula	da	área	onde	se	encontra	inserido	o	
imóvel	 usucapiendo,	 ou	 a	 informação	 de	 que	 não	 se	 encontra	
matriculado;		
V	-	o	valor	atribuído	ao	imóvel;		
VI	 -	 o	 nome,	 o	 número	 de	 inscrição	 na	 OAB,	 o	 endereço	
completo,	 o	 número	 do	 telefone	 e	 o	 endereço	 de	 e-mail	 do	
advogado	que	representar	o	requerente.	
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Documentos	necessários:		
a) Requerimento	inicial	(assinado	pelo	advogado)	
b)	Procuração		
c)	Ata	notarial	
d)	Planta	e	memorial	descritivo,	com	ART	ou	RRT		

	(firmas	reconhecidas)	

e)	Certidões	negativas	dos	distribuidores	(JE	e	JF),	do	
local	do	imóvel	e	domicílio	do	requerente:	

Ø  Em	nome	do	requerente	e	cônjuge	
Ø  Em	nome	do	requerido	e	cônjuge	
Ø  Demais	possuidores	(e	cônjuges)	cujo	tempo	tenha	sido	

utilizado.	
Ø  Ações	baixadas/extintas	
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Documentos	necessários:		
f)	justo	título	ou	quaisquer	outros	documentos	que	
demonstrem	a	origem,	a	continuidade,	a	natureza	e	
o	tempo	da	posse,	tais	como	o	pagamento	dos	
impostos	e	das	taxas	que	incidirem	sobre	o	imóvel	
(IPTU	ou	ITR);	
g)	Descrição	georreferenciada		
h)	Certidão	do	RI	demonstrando	a	existência	ou	não	
de	matrícula	(positiva	ou	negativa),	relativa	ao	titular	
registral	e	confinantes	
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ATA	NOTARIAL:		
Art.	 216-A:	 I	 -	 ata	 notarial	 lavrada	 pelo	 tabelião,	
atestando	 o	 tempo	 de	 posse	 do	 requerente	 e	 de	 seus	
antecessores,	 conforme	 o	 caso	 e	 suas	 circunstâncias,	
aplicando-se	o	disposto	no	art.	384	da	Lei	no	13.105,	de	
16	de	março	de	2015.	
	
CPC:	 Artigo	 384	 diz	 que	 a	 ata	 pode	 comprovar	 a	
"existência	 e	 o	 modo	 de	 existir	 de	 algum	 fato”	 não	
significa	 que	 essa	 existência	 é	 retroativa,	 mas	 naquele	
momento	que	o	notário	realizou	a	averiguação.	
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ATA	NOTARIAL:	(Leonardo	Brandelli,	Usucapião	Administrativa,	2016,	p.	77-78)		

Ø  “Note-se	que	na	ata	notarial	deve	o	Tabelião	limitar-se	a	narrar	o	fato	
por	ele	verificado,	abstendo-se	de	emitir	qualquer	juízo	de	valor”		

Ø  “Para	 tanto,	 poderá	 o	 Notário,	 por	 exemplo,	 descrever	 a	 situação	
possessória	que	captou	por	seus	sentidos	visualizando	o	imóvel,	colher	
declarações	 de	 pessoas	 que	 possam	 algo	 dizer	 sobre	 o	 tema,	 como	
vizinhos,	enfim,	narrar	todos	os	elementos	que	puder	coletar	por	seus	
sentidos	a	respeito	de	todas	as	situações	que	possam	esclarecer	sobre	
quem	exerce	a	posse	do	imóvel	usucapiendo,	o	tempo	e	a	qualidade	da	
posse	 do	 usucapiente,	 e	 que	 não	 tenham	 origem	 documental,	 pois	
neste	último	caso	desnecessária	será	a	ata	notarial,	 incidindo	o	 inciso	
IV,	adiante	analisado.”	

Ø  “Nada	 obsta	 que	 sejam	 apresentadas	 tantas	 atas	 quantas	 forem	
necessárias,	 não	 havendo	 obrigação	 de	 que	 apenas	 uma	 ata	 notarial	
exista.”	
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ATA	NOTARIAL:		

CN:	Art.	 235	 -	 §	 3º	A	 ata	 notarial	 para	 fins	 do	 disposto	 no	 inciso	V	 do	
parágrafo	único	do	art.	234	deste	Provimento	consignará,	além	de	outras	
circunstâncias,	conforme	o	caso,	o	depoimento	da	testemunha	e/ou	da	
parte	interessada	sobre:		
I	-	o	nome	do	atual	possuidor	do	imóvel	usucapiendo;		
II	-	a	identificação	do	imóvel	usucapiendo,	suas	características,	localização,	
área	e	eventuais	construções	e/ou	benfeitorias	nele	edificadas;		
III	 -	os	nomes	dos	confrontantes	e,	 se	possível,	de	eventuais	 titulares	de	
direitos	reais	e	de	outros	direitos	incidentes	sobre	o	imóvel	usucapiendo	e	
sobre	os	imóveis	confinantes;	
IV	 -	o	 tempo	de	posse	que	se	sabe	ser	exercido	pela	parte	 interessada	e	
por	eventuais	antecessores	sobre	o	imóvel	usucapiendo;		
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ATA	NOTARIAL:		

CN:	Art.	 235	 -	 §	 3º	A	 ata	 notarial	 para	 fins	 do	 disposto	 no	 inciso	V	 do	
parágrafo	único	do	art.	234	deste	Provimento	consignará,	além	de	outras	
circunstâncias,	conforme	o	caso,	o	depoimento	da	testemunha	e/ou	da	
parte	interessada	sobre:		
V	 -	 a	 forma	 de	 aquisição	 da	 posse	 do	 imóvel	 usucapiendo	 pela	 parte	
interessada;		
VI	-	eventual	questionamento	ou	impedimento	ao	exercício	da	posse	pela	
parte	interessada;		
VII	 -	 a	 continuidade	 e	 a	 durabilidade	 do	 exercício	 da	 posse	 pela	 parte	
interessada;		
VIII	-	o	exercício	da	posse	com	ânimo	de	dono	pela	parte	interessada;		
IX	-	quem	é	reconhecido	como	dono	do	imóvel	usucapiendo.	

17	

Usucapião	Extrajudicial	
Procedimento	



ATA	NOTARIAL:		
É	necessário:	
-	Uma	ata*	para	comprovar	a	posse	do	requerente,	que	deve	
necessariamente	 ser	 feita	 pelo	 notário	 local,	 em	 razão	 da	
diligência	obrigatória,	e	na	qual	o	notário	constate	quem	são	
os	vizinhos	(para	fins	de	validade	da	ata	de	depoimento).	
	
-	 Uma	 (ou	 várias)	 atas*	 de	 depoimento	 do	 usucapiente,	
testemunhas,	confrontantes,	que	pode	ser	feita	em	qualquer	
tabelionato,	 diante	 da	 possibilidade	 da	 pessoa	 deslocar	 à	
serventia.	
*	Pode	estar	tudo	em	uma	mesma	ata.	Mas	parece	mais	conveniente	realizar	em	atas	separadas.	
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ATA	NOTARIAL:	(Leonardo	Brandelli,	Usucapião	Administrativa,	2016,	p.	77-78)		
	

Ø  “Em	 outras	 palavras,	 o	 notário,	 na	 ata	 notarial,	 limitar-se-á	 a	 narrar	
com	 fé	 pública	 o	 que	 puder	 verificar	 sobre	 a	 posse	 daquele	 que	
pretende	usucapir.	Não	lhe	cabe	decidir	a	respeito.”	

Ø  “A	decisão	a	respeito	da	procedência	do	pedido	de	usucapião,	a	análise	
do	 conjunto	 probatório,	 o	 juízo	 de	 valor,	 enfim,	 caberá	 ao	Oficial	 de	
Registro.	É	o	Oficial	de	Registro	de	Imóveis	quem	fará	o	juízo	de	valor	a	
respeito	do	 conjunto	probatório	erigido,	o	qual	 a	 ata	notarial	 integra	
juntamente	com	outros	elementos	de	prova,	não	sendo,	pois,	o	único	
elemento.”	
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ATA	NOTARIAL:	
Ø  "Portanto,	 os	 notários	 ao	 lavrarem	 as	 atas	 notariais	 deverão	 esclarecer	 às	

partes	 que	 o	 usucapião	 deverá	 cumprir	 outros	 requisitos	 para	 o	 registro	
imobiliário,	sob	pena	de	frustrar	a	expectativa	do	cidadão	em	regularizar	o	seu	
imóvel	com	o	decorrer	do	procedimento.		

Ø  Consignar	 que:	 “as	 partes	 foram	 cientificadas	 por	 estas	 notas	 que	 o	
procedimento	 do	 usucapião	 extrajudicial	 deverá	 preencher	 outros	 requisitos	
para	a	concretização	do	registro	imobiliário,	tais	como	a	realização	de	planta	e	
memorial	 descritivo	 assinado	 por	 profissional	 legalmente	 habilitado,	 com	
prova	 de	 anotação	 de	 responsabilidade	 técnica	 no	 respectivo	 conselho	 de	
fiscalização	profissional,	e	pelos	titulares	de	direitos	reais	e	de	outros	direitos	
registrados	ou	averbados	na	matrícula	do	 imóvel	usucapiendo	e	na	matrícula	
dos	 imóveis	 confinantes,	 além	 de	 outros	 requisitos,	 sem	 os	 quais	 não	 se	
efetivará	 o	 registro	 imobiliário	 e	 as	 partes	 deverão	 ingressar	 com	 a	
competente	 ação	 judicial	 de	 usucapião,	 podendo	 utilizar	 o	 presente	 ato	
notarial	como	meio	de	prova	em	juízo”	(Rodrigo	Reis	Cyrino,	Disponível	em	www.notariado.org.br)		
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ATA	NOTARIAL:		
	

Aditamento	da	ata	
X	

Ata	complementar	
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§	 15.	 No	 caso	 de	 ausência	 ou	
insuficiência	 dos	 documentos	 de	
que	 trata	 o	 inciso	 IV	 do	 caput	
deste	 artigo,	 a	 posse	 e	 os	 demais	
dados	 necessários	 poderão	 ser	
comprovados	 em	 procedimento	
de	 justificação	 administrativa	
perante	 a	 serventia	 extrajudicial	
que	obedecerá,	no	que	couber,	ao	
rito	previsto	no	§	5º	do	art.	381	e	
nos	 arts.	 382	 e	 383	 da	 Lei	 nº	
13.105,	 de	 16	 março	 de	 2015	
(Código	de	Processo	Civil).”	
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IV	 -	 justo	 título	 ou	 quaisquer	 outros	
documentos	 que	 demonstrem	 a	 origem,	
a	continuidade,	a	natureza	e	o	tempo	da	
posse,	 tais	 como	 o	 pagamento	 dos	
impostos	e	das	taxas	que	incidirem	sobre	
o	imóvel.		
Art.	 381.	 	 A	 produção	 antecipada	 da	
prova	será	admitida	nos	casos	em	que:	
§	 5o	 Aplica-se	 o	 disposto	 nesta	 Seção	
àquele	 que	 pretender	 justificar	 a	
existência	 de	 algum	 fato	 ou	 relação	
jurídica	 para	 simples	 documento	 e	 sem	
caráter	 contencioso,	 que	 exporá,	 em	
petição	circunstanciada,	a	sua	intenção.	
	

Nova	redação*		 Artigos	citados:	
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Etapa	04:	Buscas	no	RI	
Ø  Procedimento	interno	
Ø  Visa	identificar	existência	de	imóvel	
Ø  Identificar/conferir	titular	registral	
Ø  Identificar/conferir	confrontantes	
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Etapa	05:	Admissibilidade	do	pedido	
Ø  Verificar	 a	 necessidade	 e	 utilidade	 do	 pedido	

de	usucapião	extrajudicial.	
Ø  É	 possível	 a	 aquisição	 do	 imóvel	 por	 outro	

meio	admitido	em	lei?	
Ø  Sim:	 não	 cabe	 usucapião	 extrajudicial,	 devendo	

ser	elaborada	nota	devolutiva;	
Ø  Não:	seguir	para	a	próxima	etapa.	
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Ø  EMENTA:	 APELAÇÃO	 CÍVEL	 –	 AÇÃO	 DE	
USUCAPIÃO	 –	 IMÓVEL	 OBJETO	 DE	 HERANÇA	 –	
SAISINE	–	TRANSMISSÃO	AUTOMÁTICA	DA	POSSE	
E	 PROPRIEDADE	 AOS	 HERDEIROS	 –	 AQUISIÇÃO	
DA	 PROPRIEDADE	 POR	 TERCEIRO	 CESSIONÁRIO	
DA	POSSE	–	DESCABIMENTO.		

Ø  I-	 Pelo	 instituto	 da	 "saisine"	 (art.1.784	 CC)	 é	
transmitida	 automaticamente	 aos	 sucessores	 do	
de	 cujus	 não	 só	 a	 propriedade,	 mas	 também	 a	
posse	dos	bens	por	ele	deixados.		
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II-	 O	 instituto	 da	 usucapião	 não	 pode	 ser	 usado	 como	 forma	 indireta	
para	 transmissão	 a	 terceiros,	 da	 posse	 e	 da	 propriedade	 de	 bens	
imóveis	que	ainda	são	objeto	de	inventário,	devendo	ser	regularizado,	
primeiramente,	o	registro	do	bem	em	nome	dos	herdeiros	do	bem	(ou	
daquele	a	quem	couber	o	imóvel)	e,	posteriormente,	ao	apelante,	que	
adquiriu,	de	forma	onerosa,	a	posse	sobre	o	bem.		
	
III-	Mostra-se	 descabido	 falar-se	 em	 soma	 de	 posse	 dos	 antecessores	
para	fins	de	usucapião	(art.1.243	CC),	em	se	tratando	de	bem	que	ainda	
é	 objeto	 de	 inventário,	 não	 podendo	 o	 cessionário	 de	 direitos	
possessórios	 se	 valer	da	 ação	de	usucapião	 como	meio	de	 regularizar	
titularização	de	domínio	por	via	transversa.		
(TJMG,	APELAÇÃO	CÍVEL	Nº	1.0518.12.005299-9/001,	j.	18.05.2016)	
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Etapa	05:	Admissibilidade	do	pedido	
Ø  Documentação	apresentada	é	 compatível	 com	o	

tipo	de	usucapião	pretendido?	
Ø  Ex.	“não	sendo	proprietário	de	imóvel	rural	ou	urbano”	

Ø  Registrador	 pode	 rejeitar	 o	 pedido	 nesta	 fase	
(art.	1018-G	e	art.	216,	§	8,	LRP).	
Ø  Cabe	dúvida	desta	decisão	
Ø  Não	pode	encaminhar	diretamente	ao	juízo	comum.	
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Etapa	06:	Notificação	–	falta	de	assinatura	
	

Etapa	07:	Intimação	(entes	públicos)	
	
Etapa	08:	Publicação	de	Edital	
	
Ø  Etapas	preferencialmente	simultâncias,	e	não	sequenciais*	
Ø Maior	 eficiência,	 celeridade,	 aproveitamento	 do	

procedimento	extrajudicial	
Ø  Impugnações	e	dúvidas	resolvidas	de	uma	vez	só.	
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Etapa	06:	Notificação	– falta	de	assinatura	
Ø  Antiga	redação	do	Art.	216-A	(incluída	pelo	novo	CPC):	

Ø  §	 2o	 Se	 a	 planta	 não	 contiver	 a	 assinatura	 de	 qualquer	 um	 dos	
titulares	 de	 direitos	 reais	 e	 de	 outros	 direitos	 registrados	 ou	
averbados	 na	 matrícula	 do	 imóvel	 usucapiendo	 e	 na	 matrícula	 dos	
imóveis	 confinantes,	 esse	 será	 notificado	 pelo	 registrador	
competente,	 pessoalmente	 ou	 pelo	 correio	 com	 aviso	 de	
recebimento,	 para	 manifestar	 seu	 consentimento	 expresso	 em	 15	
(quinze)	dias,	interpretado	o	seu	silêncio	como	discordância.		

Ø  Nova	redação	do	Art.	216-A	(Lei	13.465/2017*)	*ADI	5771:	
Ø  §	 2º	 Se	 a	 planta	 não	 contiver	 a	 assinatura	 de	 qualquer	 um	 dos	

titulares	de	direitos	registrados	ou	averbados	na	matrícula	do	imóvel	
usucapiendo	ou	na	matrícula	 dos	 imóveis	 confinantes,	 o	 titular	 será	
notificado	 pelo	 registrador	 competente,	 pessoalmente	 ou	 pelo	
correio	 com	 aviso	 de	 recebimento,	 para	 manifestar	 consentimento	
expresso	em	quinze	dias,	interpretado	o	silêncio	como	concordância.		
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I I	 -	 planta	 e	 memorial	
descrit ivo	 assinado	 por	
prof iss ional	 legalmente	
habilitado,	 com	 prova	 de	
a n o t a ç ã o 	 d e	
responsabilidade	 técnica	 no	
respectivo	 conselho	 de	
fiscalização	 profissional,	 e	
pelos	 titulares	 de	 direitos	
registrados	 ou	 averbados	 na	
m a t r í c u l a	 d o	 i m ó v e l	
usucapiendo	ou	na	matrícula	
dos	imóveis	confinantes;	
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I I	 -	 p l an ta	 e	 memor ia l	
desc r i t i vo	 a s s inado	 por	
p ro f i s s i ona l	 l e ga lmen te	
habilitado,	 com	 prova	 de	
anotação	 de	 responsabilidade	
técnica	no	respectivo	conselho	
de	 fiscalização	 profissional,	 e	
pelos	titulares	de	direitos	reais	
e	de	outros	direitos	registrados	
ou	 averbados	 na	matrícula	 do	
imóvel	 usucapiendo	 e	 na	
m a t r í c u l a	 d o s	 imó v e i s	
confinantes;		

Nova	redação*		 Redação	anterior	



II	 -	 planta	 e	 memorial	
descritivo	 assinado	 por	
profissional	 legalmente	
habil itado ,	 [com	 prova	 de	
anotação	de	 responsabilidade	 técnica	
no	respectivo	conselho	de	fiscalização	
profissional,]	 e	 pelos	 titulares	
de	 direitos	 [registrados	 ou	
averbados	 na	 matrícula	 do	
imóvel	 usucapiendo	 ou	 na	
mat r í cu l a	 dos	 imóve i s	
confinantes];	
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§	 2º	 Se	 a	 planta	 não	 contiver	 a	
assinatura	 de	 qualquer	 um	 dos	
titulares	de	direitos	[registrados	ou	
averbados	 na	 matrícula	 do	 imóvel	
usucapiendo	 ou	 na	 matrícula	 dos	
imóveis	 confinantes],	 o	 titular	 será	
notificado	 pelo	 registrador	
competente,	 pessoalmente	 ou	 pelo	
correio	com	aviso	de	recebimento,	para	
manifestar	consentimento	expresso	em	
quinze	 dias,	 interpretado	 o	 silêncio	
como	concordância.			

Leitura	dos	dispositivos	



§	13.	Para	efeito	do	§	2º	deste	artigo,	caso	não	seja	encontrado	o	
notificando	ou	caso	ele	esteja	em	lugar	incerto	e	não	sabido,	tal	
fato	será	certificado	pelo	registrador,	que	deverá	promover	a	sua	
notificação	por	 edital	mediante	publicação,	 por	duas	 vezes,	 em	
jornal	local	de	grande	circulação,	pelo	prazo	de	quinze	dias	cada	
um,	interpretado	o	silêncio	do	notificando	como	concordância.	

Ø Notificando	não	identificado?	
Ø Curador	especial?	
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Nova	redação*		



Ø Imóvel	confinante	sem	matrícula	
Ø Não	intima	ninguém?	

Ø Intima-se	os	confrontantes	
Ø LRP:	 Art.	 213	 -	 §	 10.	 Entendem-se	 como	
confrontantes	não	só	os	proprietários	dos	imóveis	
contíguos,	 mas,	 também,	 seus	 eventuais	
ocupantes;		
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CONTROVÉRSIAS	



Ø Imóvel	dentro	de	uma	área	maior	
Ø II	 -	 planta	 e	 memorial	 descritivo	 assinado	 por	
profissional	 legalmente	 habilitado,	 com	prova	 de	
anotação	 de	 responsabilidade	 técnica	 no	
respectivo	conselho	de	fiscalização	profissional,	e	
pelos	 titulares	 de	 direitos	 registrados	 ou	
averbados	na	matrícula	do	imóvel	usucapiendo	ou	
na	matrícula	dos	imóveis	confinantes;	
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CONTROVÉRSIAS	



Ø CPC:	 Art.	 178.	 	 O	 Ministério	 Público	 será	
intimado	 para,	 no	 prazo	 de	 30	 (trinta)	 dias,	
intervir	 como	 fiscal	 da	 ordem	 jurídica	 nas	
hipóteses	 previstas	 em	 lei	 ou	 na	 Constituição	
Federal	e	nos	processos	que	envolvam:	

I	-	interesse	público	ou	social;	
II	-	interesse	de	incapaz;	
III	 -	 litígios	 coletivos	 pela	 posse	de	 terra	 rural	 ou	
urbana.	
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Ø  Recomendação	34,	CNMP,	de	05.04.2016	

Art.	 1º	 Os	 órgãos	 do	Ministério	 Público	 Brasileiro,	 no	 âmbito	 de	 sua	
autonomia	administrativa	e	funcional,	devem	priorizar:	

IV	 –	 a	 limitação	 da	 sua	 atuação	 em	 casos	 sem	 relevância	 social	 para	
direcioná-la	na	defesa	dos	interesses	da	sociedade.	

Art.	5º	Além	dos	casos	que	tenham	previsão	legal	específica,	destaca-
se	 de	 relevância	 social,	 nos	 termos	 do	 art.	 1º,	 inciso	 II,	 os	 seguintes	
casos:		

I	 –	 ações	 que	 visem	 à	 prática	 de	 ato	 simulado	 ou	 à	 obtenção	 de	 fim	
proibido	por	lei;	
VI	–	licenciamento	ambiental	e	infrações	ambientais;	
VIII	–	os	direitos	dos	menores,	dos	incapazes	e	dos	idosos	em	situação	de	
vulnerabilidade;	
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Ø  Na	ata	notarial	
Ø  Em	outros	documentos	(Minuta	CNJ	–	consulta	pública)	

Ø  Considera-se	 outorgado	 o	 consentimento,	 dispensada	 a	 notificação,	
quando	 for	apresentado	pelo	 requerente	 justo	 título	ou	 instrumento	
que	demonstre	a	existência	de	relação	jurídica	com	o	titular	registral,	
acompanhado	de	prova	da	quitação	das	obrigações	e	de	certidão	do	
distribuidor	cível	expedida	até	trinta	dias	antes	do	requerimento	que	
demonstre	 a	 inexistência	 de	 ação	 judicial	 contra	 o	 requerente	 ou	
contra	 seus	 cessionários	 envolvendo	 o	 imóvel	 usucapiendo.	
compromisso	de	compra	e	venda;	
Ø  cessão	de	direitos	e	promessa	de	cessão;	
Ø  pré-contrato;	
Ø  procuração	pública	com	poderes	de	alienação	para	si	ou	para	outrem,	

especificando	o	imóvel;	
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Anuência	prévia	ao	requerimento	



§	 11.	 No	 caso	 de	 o	 imóvel	
usucapiendo	 ser	 unidade	
autônoma	 de	 condomínio	
ed i l í c io ,	 f i ca	 d i spensado	
consentimento	 dos	 titulares	 de	
direitos	 reais	 e	 outros	 direitos	
registrados	 ou	 averbados	 na	
m a t r í c u l a	 d o s	 i m ó v e i s	
conf inantes	 e	 bastará	 a	
notificação	 do	 síndico	 para	 se	
manifestar	 na	 forma	 do	 §	 2º	
deste	artigo.	
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CN:	 §7º.	 Para	 o	 reconhecimento	
extrajudicial	 de	 usucapião	 de	 unidade	
autônoma	 integrante	 de	 condomínio	
edilício	 regularmente	 constituído	 e	 com	
construção	 averbada,	 dispensa-se	 a	
anuência	 dos	 titulares	 das	 demais	
unidades	condominiais.	

Nova	redação*		 Redação	anterior	



§	 12.	 Se	 o	 imóvel	 confinante	
cont iver	 um	 condomín io	
edilício,	 bastará	 a	 notificação	
do	síndico	para	o	efeito	do	§	2º	
deste	 artigo,	 de	 modo	 que	 é	
dispensada	 a	 notificação	 de	
todos	os	condôminos.	
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Não	há.	

Nova	redação*		 Redação	anterior	



Etapa	07:	Intimação	(entes	públicos)	

Ø  Não	 precisa	 aguardar	 a	 anuência	 do	 titular	 registral	 e	
confinantes	

Ø  Prazo	de	15	dias	para	se	manifestar	
Ø  Não	há	prazo	em	dobro	
Ø  Silêncio	não	impede	o	reconhecimento	do	pedido.	
Ø  Impugnação:	 deve-se	 buscar	 a	 conciliação.	 Não	 havendo	

acordo,	remete-se	para	a	via	judicial.	
Ø  Verificar	se	o	ente	público	não	é	confrontante!	
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Etapa	08:	Publicação	de	Edital	

Ø  Publica-se,	 por	 uma	 vez,	 para	 ciência	 de	 terceiros	
interessados.	

Ø  Prazo	de	15	dias		
Ø  Em	comarca	onde	não	houver	jornal	local,	o	edital	poderá	ser	

publicado	 em	 jornal	 de	 outra	 localidade	 que	 tenha	 grande	
circulação	naquela	comarca.	

Ø  Requisitos	do	edital:	CN	e	minuta	CNJ	
Ø  Enviar	para	o	CORI	(art.	1.018-F,	§2o.,	CN)	
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Ø  Inércia	 (omissão)	 do	 titular	 registral	 ou	
confinante:	
Ø  Entende-se	como	anuência	

Ø  Impugnação	apresentada	
Ø  Conciliação	
Ø  Remessa	para	a	via	judicial,	com	relatório	do	RI	

Ø  Indeferimento	do	pedido	
Ø  Dúvida	
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Ø  Todas	as	intimações	destinadas	ao	requerente	
serão	 feitas	 na	 pessoa	 de	 seu	 advogado,	
preferencialmente	por	meio	eletrônico.	

Ø  Requerimento	 rejeitado	 por	 inércia	 pode	 ser	
renovado,	 com	 nova	 prenotação	 e	 autuação,	
podendo	 ser	aproveitados	os	atos	anteriores,	
se	não	houver	prejuízo	a	terceiros.	
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Etapa	09:	Nota	fundamentada	
	
Ø  Documentação	completa	
Ø  Anuências	necessárias	
Ø  Of ic ia l	 emi te	 NOTA	 FUNDAMENTADA	 de	

procedência,	constituindo	título	passível	de	registro.	
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Etapa	10:	Registro	
Ø  Para	 registro	 do	 título	 de	 reconhecimento	pode	 ser	

necessária	 a	 apresentação	 de	 documentação	
complementar.	

Ø  Pode	ser	aberta	matrícula	para	a	área,	ou	ser	feito	o	
registro	em	matrícula	existente,	conforme	a	situação	
prévia	do	imóvel	e	a	sistemática	registral	adotada.	
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USUCAPIÃO	CONSTITUCIONAL	URBANO	

Art.	 183.	 Aquele	 que	 possuir	 como	 sua	 área	 urbana	 de	 até	
duzentos	 e	 cinqüenta	 metros	 quadrados,	 por	 cinco	 anos,	
ininterruptamente	 e	 sem	 oposição,	 utilizando-a	 para	 sua	
moradia	ou	de	sua	família,	adquirir-lhe-á	o	domínio,	desde	que	
não	seja	proprietário	de	outro	imóvel	urbano	ou	rural.	
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•  FUNÇÃO	SOCIAL:	
•  Art.	 182.	 A	 política	 de	 desenvolvimento	 urbano,	 executada	

pelo	 Poder	 Público	 municipal,	 conforme	 diretrizes	 gerais	
fixadas	 em	 lei,	 tem	 por	 objetivo	 ordenar	 o	 pleno	
desenvolvimento	 das	 funções	 sociais	 da	 cidade	 e	 garantir	 o	
bem-	estar	de	seus	habitantes.	

•  §	2º	A	propriedade	urbana	cumpre	sua	função	social	quando	
atende	 às	 exigências	 fundamentais	 de	 ordenação	 da	 cidade	
expressas	no	plano	diretor.	
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•  USUCAPIÃO	ESPECIAL	URBANA	(art.	183/CR):	
•  TESE	EM	REPERCUSSÃO	GERAL:	STF,	Recurso	Extraordinário	422.349/RS:	

“A	usucapião	 especial	 urbana	 tem	 raiz	 constitucional	 e	 seu	
implemento	 não	 pode	 ser	 obstado	 com	 fundamento	 em	
norma	 hierarquicamente	 inferior	 ou	 em	 interpretação	 que	
afaste	a	eficácia	do	direito	constitucionalmente	assegurado.	
[...]	1.	Módulo	mínimo	do	lote	urbano	municipal	fixado	como	
área	 de	 360	 m2.	 Pretensão	 da	 parte	 autora	 de	 usucapir	
porção	de	225	m2,	destacada	de	um	todo	maior,	dividida	em	
composse.	[...]	
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•  USUCAPIÃO	ESPECIAL	URBANA	(art.	183/CR):	
3.	 Tese	 aprovada:	 preenchidos	 os	 requisitos	 do	 art.	 183	 da	
Constituição	 Federal,	 o	 reconhecimento	 do	 direito	 à	
usucapião	 especial	 urbana	 não	 pode	 ser	 obstado	 por	
legislação	 infraconstitucional	 que	 estabeleça	 módulos	
urbanos	 na	 respectiva	 área	 em	 que	 situado	 o	 imóvel	
(dimensão	do	lote).”		
(STF,	Recurso	Extraordinário	422.349/RS,	Julgado	em	29.04.2015.)	
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•  250M2	DE	LOTE	OU	DE	CONSTRUÇÃO?	
•  CONSTITUIÇÃO	NÃO	DISTINGUE	ENTRE	ÁREA	DE	TERRENO	

OU	DE	CONSTRUÇÃO.	

•  ENUNCIADO	 314/CJF:	 “Para	 os	 efeitos	 do	 art.	 1.240,	 não	 se	
deve	 computar,	 para	 fins	 de	 limite	 de	 metragem	 máxima,	 a	
extensão	 compreendida	 pela	 fração	 ideal	 correspondente	 à	
área	comum.”	
•  Lote	com	200m2	com	construção	de	300m2?	
•  Lote	de	300m2	com	construção	de	200m2?	
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Ø  Não	 cabe	 usucapião	 pelo	 proprietário	
buscando	apenas	regularizar	a	construção.	

Ø Usucapião	se	adquire	o	direito	de	propriedade	
do	 bem	 imóvel,	 sendo	 a	 edificação	 um	
acessório.	

Ø  Burla	à	finalidade	do	instituto.	
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Ø  Para processamento do pedido, não é 
necessário: 

Ø  Certificação do INCRA de não sobreposição do 
georreferenciamento 

Ø  CCIR 
Ø  Cadastro da reserva legal 

Ø  Mas para REGISTRO do pedido deferido, tais 
documentos são necessários. 
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Ø  CCIR (Certificado de cadastro de imóvel rural) 
deve ser apresentado para registro. 

 
Ø  Caso já exista, pode ser usado como prova, no 

processamento do pedido. 
 
Ø  Com a nota fundamentada de procedência, ou 

c e r t i d ã o d o C R I d o d e f e r i m e n t o d o 
processamento do pedido, deve-se pedir ao 
INCRA o cadastro do imóvel. 
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Ø  Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, 
emitido por órgão nacional competente, esteja 
ou não a reserva legal averbada na matrícula 
imobiliária, fazendo-se expressa referência, na 
matrícula, ao número de registro e à data de 
cadastro constantes daquele documento; 

 
Ø  Foi condicionado o registro da sentença de 

usucapião no Cartório de Registro de Imóveis ao 
prévio registro da reserva legal no CAR. (STJ, 
RESP 1.356.207/SP) 
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CN:	Art.	1.018-A:		
§	5o	Não	será	aberta	matrícula	para	 imóvel	 com	área	
inferior	 à	 fração	 mínima	 de	 parcelamento	 do	 solo	
urbano	 ou	 rural,	 salvo	 nas	 hipóteses	 de	 usucapião	
constitucional	 (arts.	 183	 e	 191	 da	 Constituição	 da	
República)	 e	 nos	 demais	 casos	 expressamente	
autorizados	 em	 lei,	 a	 exemplo	 de	 regularização	
fundiária	 de	 imóveis	 urbanos	 e	 de	 agricultor	 familiar,	
para	imóveis	rurais.	
Ø  Minuta CNJ é omissa. 
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Ø  USUCAPIÃO	 EXTRAJUDICIAL	NÃO	 CANCELA	ÔNUS	 E	
GRAVAMES.	
Ø  Natureza	administrativa	do	ato	registral	
Ø  Atos	judiciais	permanecem	

Ø  Se	não	houver	anuência	do	 titular	do	ônus	pode	 ser	
reconhecido	 o	 direito	 de	 propriedade	 em	 razão	 da	
usucapião,	mas	será	mantida	a	inscrição.	
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CN:	Art.	1.018-H:		
§	 8o.	 O	 reconhecimento	 extrajudicial	 de	 usucapião	 de	
imóvel	 matriculado	 não	 extingue	 eventuais	 restrições	
administrativas,	tais	como,	tombamento	e	reserva	legal,	
nem	gravames	judiciais	regularmente	inscritos,	devendo	
o	 pedido	 de	 cancelamento,	 quando	 for	 o	 caso,	 ser	
formulado	 pelo	 interessado	 diretamente	 perante	 a	
autoridade	que	emitiu	a	ordem.	
Minuta	do	CNJ	é	no	mesmo	sentido.	
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u LIMITAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO 

Ø  Limitações de direito público são impostas a todos os 
particulares, por força de lei, e devem ser respeitadas 
independentemente da sua existência na matrícula. 

 
u TOMBAMENTO, SERVIDÃO, ÁREA NÃO EDIFICANTE 
Ø  Restrições de direito administrativo decorrem da supremacia 

do interesse público. 
Ø  O instituto da usucapião, previsto em lei, não tem força 

suficiente para desconstituir atos de interesse da coletividade. 
Ø  Adquire-se o direito de propriedade, tal qual existia para o 

titular anterior. 
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u Distribuição de ação 
u Penhora, arresto, sequestro 
u Indisponibilidade 
 
Ø  Averbações que retratam situações provisórias, 

temporárias, não definitivas, de modo que tendem a 
serem confirmadas ou canceladas, com o resultado final 
do processo judicial. 

Ø Necessário que o usucapiente busque o cancelamento 
futuro, junto ao juízo que a determinou. 
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Marcelo	de	Rezende	Campos	Marinho	Couto	
Doutorando	e	Mestre	em	Direito	Privado	pela	PUC-MG	

Oficial	de	Registro	de	Imóveis	de	Tarumirim/MG	
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REGULARIZAÇÃO	FUNDIÁRIA		
E		

INSTITUTOS	CONEXOS	
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Ø  Regulamentada	pelos	artigos	9	a	54	da	Lei	13.465/17	
Ø  Revogado	o	capítulo	II	da	Lei	11.977/2009	(artigos	46	a	71-A)	

Ø  RF	em	andamento	pode	continuar	pelo	regramento	antigo	(art.	75)	
Ø  §	 2o	 	 A	 Reurb	 promovida	 mediante	 legitimação	 fundiária	

somente	poderá	ser	aplicada	para	os	núcleos	urbanos	informais	
comprovadamente	 existentes,	 na	 forma	 desta	 Lei,	 até	 22	 de	
dezembro	de	2016.		
Ø  Art.	11,	II	-	núcleo	urbano	informal:	aquele	clandestino,	irregular	ou	

no	qual	não	foi	possível	 realizar,	por	qualquer	modo,	a	 titulação	de	
seus	ocupantes,	ainda	que	atendida	a	 legislação	vigente	à	época	de	
sua	implantação	ou	regularização;		

Ø  Art.	11	-	§	6o	 	Aplicam-se	as	disposições	desta	Lei	aos	imóveis	
localizados	 em	 área	 rural,	 desde	 que	 a	 unidade	 imobiliária	
tenha	área	 inferior	 à	 fração	mínima	de	parcelamento	prevista	
na	Lei	no	5.868,	de	12	de	dezembro	de	1972.		
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Ø  Art.	13.		A	Reurb	compreende	duas	modalidades:		

Ø  I	 -	 Reurb	 de	 Interesse	 Social	 (Reurb-S)	 -	 regularização	
fundiária	 aplicável	 aos	 núcleos	 urbanos	 informais	
ocupados	predominantemente	por	população	de	baixa	
renda,	 assim	 declarados	 em	 ato	 do	 Poder	 Executivo	
municipal;	e		

Ø  II	 -	 Reurb	 de	 Interesse	 Específico	 (Reurb-E)	 -	
regularização	 fundiária	 aplicável	 aos	 núcleos	 urbanos	
informais	 ocupados	 por	 população	 não	qualificada	 na	
hipótese	de	que	trata	o	inciso	I	deste	artigo.		
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Ø  Certidão	 de	 Regularização	 Fundiária	 (CRF):	 documento	 expedido	
pelo	Município	ao	final	do	procedimento	da	Reurb,	constituído	do	
projeto	 de	 regularização	 fundiária	 aprovado,	 do	 termo	 de	
compromisso	 relativo	 a	 sua	 execução	 e,	 no	 caso	 da	 legitimação	
fundiária	e	da	legitimação	de	posse,	da	listagem	dos	ocupantes	do	
núcleo	urbano	informal	regularizado,	da	devida	qualificação	destes	
e	dos	direitos	reais	que	lhes	foram	conferidos;	

Ø  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	ocupação	e	da	natureza	da	posse;		

Ø  Legitimação	fundiária:	mecanismo	de	reconhecimento	da	aquisição	
originária	do	direito	real	de	propriedade	sobre	unidade	imobiliária	
objeto	da	Reurb;		
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REURB	EM	BEM	PÚBLICO	
Ø  Art.	 17.	 	 Na	 Reurb-S	 promovida	 sobre	 bem	 público,	 o	 registro	 do	 projeto	 de	

regularização	fundiária	e	a	constituição	de	direito	real	em	nome	dos	beneficiários	
poderão	ser	feitos	em	ato	único,	a	critério	do	ente	público	promovente.				

Ø  Parágrafo	único.	 	Nos	casos	previstos	no	caput	deste	artigo,	serão	encaminhados	
ao	 cartório	 o	 instrumento	 indicativo	 do	 direito	 real	 constituído,	 a	 listagem	 dos	
ocupantes	 que	 serão	 beneficiados	 pela	 Reurb	 e	 respectivas	 qualificações,	 com	
indicação	das	respectivas	unidades,	 ficando	dispensadas	a	apresentação	de	título	
cartorial	 individualizado	e	as	cópias	da	documentação	referente	à	qualificação	de	
cada	beneficiário.		

Ø  Art.	16.		Na	Reurb-E,	promovida	sobre	bem	público,	havendo	solução	consensual,	a	
aquisição	 de	 direitos	 reais	 pelo	 particular	 ficará	 condicionada	 ao	 pagamento	 do	
justo	 valor	 da	 unidade	 imobiliária	 regularizada,	 a	 ser	 apurado	 na	 forma	
estabelecida	em	ato	do	Poder	Executivo	titular	do	domínio,	sem	considerar	o	valor	
das	 acessões	 e	 benfeitorias	 do	 ocupante	 e	 a	 valorização	 decorrente	 da	
implantação	dessas	acessões	e	benfeitorias.		
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Ø  TITULAÇÃO	
Art.	15.		Poderão	ser	empregados,	no	âmbito	da	Reurb,	sem	prejuízo	de	
outros	que	se	apresentem	adequados,	os	seguintes	institutos	jurídicos:	
III	-	a	desapropriação	em	favor	dos	possuidores,	nos	termos	dos	§§	4o	e	
5o	do	art.	1.228	do	Código	Civil.	

§	 4o	 O	 proprietário	 também	 pode	 ser	 privado	 da	 coisa	 se	 o	 imóvel	 reivindicado	 consistir	 em	
extensa	área,	na	posse	ininterrupta	e	de	boa-fé,	por	mais	de	cinco	anos,	de	considerável	número	
de	pessoas,	e	estas	nela	houverem	realizado,	em	conjunto	ou	separadamente,	obras	e	serviços	
considerados	pelo	juiz	de	interesse	social	e	econômico	relevante.	
§	5o	No	caso	do	parágrafo	antecedente,	o	juiz	fixará	a	justa	indenização	devida	ao	proprietário;	
pago	o	preço,	valerá	a	sentença	como	título	para	o	registro	do	imóvel	em	nome	dos	possuidores.	

XI	-	a	alienação	de	imóvel	pela	administração	pública	diretamente	para	
seu	 detentor,	 nos	 termos	 da	 alínea	 f	 do	 inciso	 I	 do	 art.	 17	 da	 Lei	 no	
8.666,	de	21	de	junho	de	1993;		
XIV	-	a	doação;	e		
XV	-	a	compra	e	venda.		
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Ø  TITULAÇÃO	–	venda	direta	de	áreas	públicas	
Ø  Art.	 98.	 	 Fica	 facultado	 aos	 Estados,	 aos	

Municípios	 e	 ao	 Distrito	 Federal	 utilizar	 a	
prerrogativa	 de	 venda	 direta	 aos	 ocupantes	 de	
suas	 áreas	 públicas	 objeto	 da	 Reurb-E,	
dispensados	 os	 procedimentos	 exigidos	 pela	 Lei	
no	8.666,	de	21	de	junho	de	1993,	e	desde	que	os	
imóveis	 se	 encontrem	 ocupados	 até	 22	 de	
dezembro	 de	 2016,	 devendo	 regulamentar	 o	
processo	 em	 legislação	 própria	 nos	 moldes	 do	
disposto	no	art.	84	desta	Lei.		
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Ø  TITULAÇÃO	–	venda	direta	de	áreas	públicas	
Ø  Art.	84.	 	Os	imóveis	da	União	objeto	da	Reurb-E	que	forem	objeto	de	

processo	 de	 parcelamento	 reconhecido	 pela	 autoridade	 pública	
poderão	 ser,	 no	 todo	 ou	 em	 parte,	 vendidos	 diretamente	 aos	 seus	
ocupantes,	dispensados	os	procedimentos	exigidos	pela	Lei	no	8.666,	
de	21	de	junho	de	1993.			

	
Ø  §	3o		A	venda	direta	de	que	trata	este	artigo	deverá	obedecer	à	Lei	no	

9.514,	 de	 20	 de	 novembro	 de	 1997,	 ficando	 a	 União	 com	 a	
propriedade	fiduciária	dos	bens	alienados	até	a	quitação	 integral,	na	
forma	dos	§§	4o	e	5o	deste	artigo.		

	
Ø  §	6o	 	A	regulamentação	do	disposto	neste	artigo	será	efetuada	pela	

Secretaria	 do	 Patrimônio	 da	 União	 (SPU)	 no	 prazo	 de	 doze	 meses	
contado	da	data	de	publicação	desta	Lei.		
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LEGITIMAÇÃO	FUNDIÁRIA	
Ø  Art.	 23.	 	 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	
área	 pública	 ou	 possuir	 em	 área	 privada,	 como	 sua,	 unidade	
imobiliária	 com	 destinação	 urbana,	 integrante	 de	 núcleo	 urbano	
informal	consolidado	existente	em	22	de	dezembro	de	2016.		

Ø  §	1o	 	Apenas	na	Reurb-S,	 a	 legitimação	 fundiária	 será	 concedida	ao	
beneficiário,	desde	que	atendidas	as	seguintes	condições:	(...)	

Ø  §	4o	 	Na	Reurb-S	de	imóveis	públicos,	a	União,	os	Estados,	o	Distrito	
Federal	 e	 os	 Municípios,	 e	 as	 suas	 entidades	 vinculadas,	 quando	
titulares	 do	 domínio,	 ficam	 autorizados	 a	 reconhecer	 o	 direito	 de	
propriedade	 aos	 ocupantes	 do	 núcleo	 urbano	 informal	 regularizado	
por	meio	da	legitimação	fundiária.		
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Ø  DEMARCAÇÃO	URBANÍSTICA	
Ø  Auto	de	Demarcação	Urbanística	(facultativo)	

Ø  I	 -	planta	e	memorial	descritivo	da	área	a	ser	regularizada,	
nos	 quais	 constem	 suas	 medidas	 perimetrais,	 área	 total,	
confrontantes,	coordenadas	georreferenciadas	dos	vértices	
definidores	 de	 seus	 limites,	 números	 das	 matrículas	 ou	
transcrições	 atingidas,	 indicação	 dos	 proprietários	
identificados	e	ocorrência	de	situações	de	domínio	privado	
com	proprietários	não	identificados	em	razão	de	descrições	
imprecisas	dos	registros	anteriores;			

Ø  II	 -	 planta	 de	 sobreposição	 do	 imóvel	 demarcado	 com	 a	
situação	da	área	constante	do	registro	de	imóveis.		

Ø  Abertura	de	matrícula	para	a	área	a	ser	regularizada.	
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Ø  PROJETO	DE	REGULARIZAÇÃO	
Ø  Processo	administrativo	(art.	28)	

I	-	requerimento	dos	legitimados;		
II	 -	 processamento	 administrativo	 do	 requerimento,	 no	 qual	 será	
conferido	 prazo	 para	 manifestação	 dos	 titulares	 de	 direitos	 reais	
sobre	o	imóvel	e	dos	confrontantes;		
III	-	elaboração	do	projeto	de	regularização	fundiária;		
IV	-	saneamento	do	processo	administrativo;				
V	-	decisão	da	autoridade	competente,	mediante	ato	formal,	ao	qual	
se	dará	publicidade;		
VI	-	expedição	da	CRF	pelo	Município;	e		
VII	-	registro	da	CRF	e	do	projeto	de	regularização	fundiária	aprovado	
perante	o	oficial	do	cartório	de	registro	de	imóveis	em	que	se	situe	a	
unidade	imobiliária	com	destinação	urbana	regularizada.		
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PROJETO	DE	REGULARIZAÇÃO	
Ø  Aprovado	pelo	município	

Ø  Os	 Municípios	 poderão	 dispensar	 as	 exigências	 relativas	 ao	 percentual	 e	 às	
dimensões	 de	 áreas	 destinadas	 ao	 uso	 público	 ou	 ao	 tamanho	 dos	 lotes	
regularizados,	assim	como	a	outros	parâmetros	urbanísticos	e	edilícios.	(art.	11,	§	
1o)	

Ø  CERTIDÃO	DE	REGULARIZAÇÃO	FUNDIÁRIA	(CRF):	Ato	administrativo	de	aprovação	
da	regularização	que	deverá	acompanhar	o	projeto	aprovado	e	deverá	conter,	no	
mínimo:					

I	-	o	nome	do	núcleo	urbano	regularizado;			
II	-	a	localização;		
III	-	a	modalidade	da	regularização;					
IV	-	as	responsabilidades	das	obras	e	serviços	constantes	do	cronograma;					
V	-	a	indicação	numérica	de	cada	unidade	regularizada,	quando	houver;					
VI	 -	 a	 listagem	 com	 nomes	 dos	 ocupantes	 que	 houverem	 adquirido	 a	 respectiva	
unidade,	 por	 título	 de	 legitimação	 fundiária	 ou	mediante	 ato	 único	 de	 registro,	 bem	
como	o	estado	civil,	a	profissão,	o	número	de	inscrição	no	cadastro	das	pessoas	físicas	
do	Ministério	da	Fazenda	e	do	registro	geral	da	cédula	de	identidade	e	a	filiação.		
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REGISTRO	DA	REGULARIZAÇÃO	
Ø  Registro	da	CRF	e	do	projeto	de	regularização	fundiária	

aprovado.	
Ø  O	registro	do	projeto	Reurb	aprovado	importa	em:		

I	-	abertura	de	nova	matrícula,	quando	for	o	caso;		

II	 -	 abertura	 de	 matrículas	 individualizadas	 para	 os	
lotes	 e	 áreas	 públicas	 resultantes	 do	 projeto	 de	
regularização	aprovado;	e		

III	 -	 registro	dos	direitos	 reais	 indicados	na	CRF	 junto	
às	 matrículas	 dos	 respectivos	 lotes,	 dispensada	 a	
apresentação	de	título	individualizado.		
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CAPÍTULO	III	-	DA	REGULARIZAÇÃO	DE	CONDOMÍNIO	DE	FRAÇÕES	IDEAIS	
	

Art.	 997.	 Na	 hipótese	 de	 a	 irregularidade	 fundiária	 consistir	 na	 ocupação	
individualizada	 de	 fato,	 cuja	 propriedade	 esteja	 idealmente	 fracionada,	 as	
novas	matrículas	serão	abertas	a	requerimento	dos	titulares	das	frações	ideais	
ou	de	seus	 legítimos	sucessores,	em	conjunto	ou	 individualmente,	aplicando-
se,	conforme	o	caso	concreto,	o	disposto	no	art.	3o	do	Decreto-lei	no	271,	de	
28	de	fevereiro	de	1967,	no	art.	1o	da	Lei	no	4.591/1964	ou	no	art.	2o	da	Lei	
no	6.766/1979.	
	
Parágrafo	 único.	 Para	 as	 situações	 consolidadas	 até	 a	 vigência	 deste	
Provimento,	 deverá	 ser	 comprovado	 pelo	 requerente	 o	 período	 de	 5	 (cinco)	
anos	de	ocupação	retroativa;	e,	para	as	situações	consolidadas	após	a	vigência	
deste	 Provimento,	 o	 período	 de	 10	 (dez)	 anos	 para	 que	 seja	 procedida	 a	
regularização,	 respeitando-se,	 em	 todos	 os	 casos,	 a	 fração	 mínima	 de	
parcelamento.	
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CAPÍTULO	III	-	DA	REGULARIZAÇÃO	DE	CONDOMÍNIO	DE	FRAÇÕES	IDEAIS	
	

Art.	 999.	 O	 interessado	 na	 especialização	 de	 fração	 ideal	
contida	 em	 parcelamento	 regularizado	 nos	 moldes	 deste	
capítulo	 apresentará	 requerimento	 dirigido	 ao	 oficial	 de	
registro	competente	instruído	com	os	seguintes	documentos:	
	
II	 -	 anuência	 dos	 confrontantes	 da	 fração	 do	 imóvel	 que	
pretender	localizar,	expressa	em	escritura	pública	declaratória	
de	 especificação	 de	 área	 OU	 estremação,	 contendo	 a	
assinatura	 do	 titular	 do	 domínio	 e	 seu	 cônjuge	 e	 dos	
confrontantes	 e	 seus	 cônjuges,	 respeitado	 o	 disposto	 no	 art.	
108	do	Código	Civil;	
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CAPÍTULO	X	-	DA	INDIVIDUALIZAÇÃO	DE	IMÓVEL	RURAL	EM	CONDOMÍNIO	
	

CN:Art.	 1.012.	 Nas	 circunscrições	 imobiliárias	 possuidoras	 de	 condomínios	
rurais	 pro	 diviso	 que	 apresentem	 situação	 consolidada	 e	 localizada,	 a	
regularização	 de	 frações	 com	 abertura	 de	matrícula	 autônoma,	 respeitada	 a	
fração	mínima	de	parcelamento,	será	feita	com	a	anuência	dos	confrontantes	
das	parcelas	a	serem	individualizadas.	
	
CN:	Art.	1.013.	A	instrumentalização	do	ato	para	fins	de	localização	da	parcela	
será	 feita	 mediante	 escritura	 pública	 declaratória,	 ou	 por	 instrumento	
particular	nos	casos	do	art.	108	do	Código	Civil.	
	
CC:	Art.	108.	Não	dispondo	a	lei	em	contrário,	a	escritura	pública	é	essencial	à	
validade	 dos	 negócios	 jurídicos	 que	 visem	 à	 constituição,	 transferência,	
modificação	 ou	 renúncia	 de	 direitos	 reais	 sobre	 imóveis	 de	 valor	 superior	 a	
trinta	vezes	o	maior	salário	mínimo	vigente	no	País.	
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EMOLUMENTOS	
CN:	Art.	103.	O	ato	notarial	ou	registral	relativo	a	situação	jurídica	com	conteúdo	financeiro	
será	 praticado	 com	 base	 nos	 parâmetros	 constantes	 no	 art.	 10,	 §	 3o,	 da	 Lei	 estadual	 no	
15.424/2004,	prevalecendo	o	que	for	maior.	
	
CN:	 Art.	 155:	 §	 2o.	 Consideram-se	 escrituras	 públicas	 relativas	 a	 situações	 jurídicas	 com	
conteúdo	 financeiro	 aquelas	 cujo	objeto	 tenha	 repercussão	econômica	 central	 e	 imediata,	
materializando	 ou	 sendo	 parte	 de	 negócio	 jurídico	 com	 relevância	 patrimonial	 ou	
econômica,	 como	a	 transmissão,	 a	 aquisição	de	bens,	 direitos	 e	 valores,	 a	 constituição	de	
direitos	reais	sobre	eles	ou	a	sua	divisão.	
	
Art.	156.	A	escritura	pública	deve	conter	os	seguintes	requisitos,	além	de	outros	exigidos	por	
lei:	
§	 8o.	Quando	 o	 estado	 civil	 for	 inerente	 à	 legitimação	 das	 partes	 para	 o	 ato,	 como	 nas	
escrituras	que	tenham	por	objeto	transferência	de	bens	imóveis,	instituição	de	direitos	reais	
ou	 cessão	 de	 direitos	 sobre	 imóveis,	 renúncia	 de	 direitos	 sobre	 imóveis	 ou	 heranças,	
escrituras	 de	 inventários,	 ESTREMAÇÃO,	 entre	 outras,	 será	 necessária,	 se	 for	 o	 caso,	 a	
indicação:	
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Livro:	024																											ESCRITURA																												Folha:	028	
	
ESCRITURA	 PÚBLICA	 DE	 ESTREMAÇÃO	 DE	 IMÓVEL	 RURAL	 EM	
CONDOMÍNIO	DE	DIREITO	
	
															SAIBAM	todos	quantos	esta	escritura	pública	de	estremação	
de	imóvel	rural	em	condomínio	de	direito	virem	que,	aos	três	(03)	dias	
do	mês	de	agosto	 (08)	do	ano	de	dois	mil	e	dezessete	 (25/07/2017),	
neste	Distrito	XXX,	Comarca	de	XXX,	Estado	de	Minas	Gerais,	República	
Federativa	do	Brasil,	em	Cartório,	perante	mim	Escrevente	Substituto,	
compareceram	as	partes	entre	si	justas	e	contratadas,	a	saber:		
como	Outorgante	Declarante:	XXX		
Intervenientes,	Confrontantes,	Anuentes:		
Reconheço	 a	 identidade	 dos	 comparecentes,	 pelos	 documentos	 de	
identificação	que	me	foram	apresentados,	bem	como	sua	capacidade	
para	 a	 prática	 deste	 ato,	 do	 que	 dou	 fé.	 E	 então,	 pela	 Outorgante	
Declarante	foi	declarado:		
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1º)	que,	a	justo	título,	é	senhor	e	legítimo	possuidor	da	área	de	terras	abaixo	descrita,	
a	qual	se	encontra	livre	e	desembaraçada	de	quaisquer	ônus,	cláusulas	e	gravames,	ou	
de	quaisquer	outros	vínculos	legais,	judiciais	ou	convencionais:	da	área	de	99,53,60ha	
(noventa	e	nove	hectares,	cinquenta	e	três	ares	e	sessenta	centiares),	terras	legítimas,	
com	 as	 benfeitorias	 e	 pertences,	 a	 saber:	 uma	 casa	 de	morada,	 com	 quatorze	 (14)	
cômodos,	assoalhada,	assoalho	alto,	coberta	de	telhas	de	barro,	um	curral	e	um	paiol,	
denominada	 Pedra	 Redonda,	 de	 terras	 legítimas,	 sobre	 o	 imóvel	 assim	 descrito	 e	
caracterizado:	 Uma	 gleba	 de	 terras	 legitimadas,	 contendo	 a	 área	 de	 221,59ha	
(duzentos	 e	 cinquenta	 e	 um	 hectares	 e	 cinquenta	 e	 nove	 ares,	 situada	 no	 lugar	
denominado	Pedra	Redonda,	do	Distrito	e	município	de	XXX,	dividindo-se:	do	tombo	
da	cachoeira,	rio	acima	até	encontrar	as	divisas	de	João	Batista	de	Moura	e	Getúlio	de	
Azevedo	Silva,	fazendo	a	volta	com	a	fazenda	do	Macaco	e	José	Ferreira;	[...]	
4º)	que,	embora	referida	área	se	encontre	dentro	do	todo	maior,	isto	é,	em	situação	
jurídico-registral	de	condomínio	geral,	na	realidade	a	mesma	se	apresenta	faticamente	
localizada,	com	divisas	delimitadas	e	respeitadas,	perfeitamente	estremada	da	demais	
área	 maior,	 em	 situação	 consolidada	 e	 irreversível,	 sem	 contestação	 de	 qualquer	
espécie,	há	mais	de	cinco	anos	retroativamente	a	10	de	dezembro	de	2013	–	data	da	
entrada	 em	 vigor	 do	 Provimento	 nº	 260/2013	 da	 Corregedoria-Geral	 de	 Justiça	 do	
Estado	de	Minas	Gerais;	5º)	que	pretende	a	regularização	de	sua	parcela	condominial	
localizada	 e	 consolidada,	 de	 modo	 que	 as	 situações	 fática	 e	 jurídica	 passem	 a	 ser	
correspondentes,	 com	 a	 inserção	 de	 sua	 descrição	 completa	 no	 fólio	 real	 e	
consequente	 abertura	 de	 matrícula	 própria	 para	 a	 gleba	 rural,	 tudo	 conforme	
prescrevem	os	artigos	1.012	e	seguintes	do	Provimento	nº	260/2013	da	Corregedoria-
Geral	de	Justiça	do	Estado	de	Minas	Gerais;		
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VALOR	 ATRIBUÍDO	 AO	 IMÓVEL:	 a	 parcela	 condominial	
localizada	 foi	 avaliada	 pelo	 Outorgante	 Declarante	 em	
R$655.85400	 (seiscentos	 e	 cinquenta	mil	 e	 oitocentos	 e	
cinquenta	 e	 quatro	 reais),	 tendo	 sido	 ele	 por	 mim	
orientado	a	declarar	o	valor	real	de	mercado	do	bem,	nos	
termos	 do	 artigo	 103	 do	 Provimento	 260/2013	 da	
Corregedoria-Geral	de	Justiça.		
[...]	
Emolumentos	 R$1.761,89,	 Recompe	 R$105,71,	 Taxa	 de	
Fiscalização	Judiciária	R$1.234,01,	Valor	Final	R$3.101,61.	
Arquivamentos	 (28).	Emolumentos:	R$151,76,	Recompe:	
R$8,96,	 Taxa	 de	 Fiscalização	 Judiciária:	 R$50,40,	 Valor	
Final:	 R$211,12.	 Total:	 R$	 3.312,73.	 Códigos	 dos	 Atos:	
1414	e	8101	(28)		

88	



Art.	 61.	 	Quando	um	mesmo	 imóvel	 contiver	 construções	 de	
casas	ou	cômodos,	poderá	ser	instituído,	inclusive	para	fins	de	
Reurb,	 condomínio	 urbano	 simples,	 respeitados	 os	
parâmetros	 urbanísticos	 locais,	 e	 serão	 discriminadas,	 na	
matrícula,	 a	 parte	 do	 terreno	 ocupada	 pelas	 edificações,	 as	
partes	 de	 utilização	 exclusiva	 e	 as	 áreas	 que	 constituem	
passagem	para	as	vias	públicas	ou	para	as	unidades	entre	si.	
			
Parágrafo	único.		O	condomínio	urbano	simples	será	regido	por	
esta	Lei,	aplicando-se,	no	que	couber,	o	disposto	na	legislação	
civil,	tal	como	os	arts.	1.331	a	1.358	da	Lei	no	10.406,	de	10	de	
janeiro	de	2002	(Código	Civil).		
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Art.	 61.	 	 Quando	 um	 mesmo	 imóvel	 contiver	
construções	de	casas	ou	cômodos,	poderá	ser	instituído,	
inclusive	 para	 fins	 de	 Reurb,	 condomínio	 urbano	
simples,	 respeitados	os	parâmetros	urbanísticos	 locais,	
e	 serão	 discriminadas,	 na	 matrícula,	 (i)	 a	 parte	 do	
terreno	 ocupada	 pelas	 edificações,	 (ii)	 as	 partes	 de	
utilização	 exclusiva	 e	 (iii)	 as	 áreas	 que	 constituem	
passagem	 para	 as	 vias	 públicas	 ou	 para	 as	 unidades	
entre	si.			
Ø  1	imóvel	
Ø  Várias	edificações	de	uso	exclusivo	
Ø  Área	de	passagem	(via	pública	ou	entre	as	unidades)	
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Código	de	Normas	de	MG:	
Art.	 972.	 Quando,	 sobre	 um	 mesmo	 terreno,	 houver	 a	
construção	 de	mais	 de	 um	 imóvel	 sem	 possibilidade	 legal	 de	
seu	desdobro,	será	admitida	a	 instituição	do	condomínio	para	
possibilitar	 o	 registro	 do	 título	 aquisitivo,	 em	 obediência	 ao	
princípio	 da	unicidade	da	matrícula,	 conforme	disposto	neste	
Capítulo.	
Parágrafo	 único.	 Por	 absoluta	 impossibilidade	 física	 do	
desdobro,	igual	procedimento	se	adotará	quando	a	construção	
for	 sobreposta;	 ou	 quando	 se	 tratar	 de	 casas	 térreas,	
assobradadas,	 geminadas,	 condomínios	 de	 laje,	 ou	
assemelhados,	em	empreendimentos	de	pequeno	porte,	assim	
consideradas,	 para	 esse	 fim,	 as	 construções	 de	 até	 6	 (seis)	
unidades	e/ou	máximo	3	(três)	pavimentos.	

91	

Condomínio	urbano	simples	



Art.	 62.	 	 A	 instituição	 do	 condomínio	 urbano	 simples	 será	 registrada	 na	
matrícula	 do	 respectivo	 imóvel,	 na	 qual	 deverão	 ser	 identificadas	 as	 partes	
comuns	ao	nível	do	solo,	as	partes	comuns	internas	à	edificação,	se	houver,	e	
as	respectivas	unidades	autônomas,	dispensada	a	apresentação	de	convenção	
de	condomínio.		
§	1o		Após	o	registro	da	instituição	do	condomínio	urbano	simples,	deverá	ser	
aberta	 uma	 matrícula	 para	 cada	 unidade	 autônoma,	 à	 qual	 caberá,	 como	
parte	 inseparável,	uma	 fração	 ideal	do	 solo	e	das	outras	partes	 comuns,	 se	
houver,	representada	na	forma	de	percentual.			
§	2o	 	As	unidades	autônomas	constituídas	em	matrícula	própria	poderão	ser	
alienadas	e	gravadas	livremente	por	seus	titulares.			
§	3o		Nenhuma	unidade	autônoma	poderá	ser	privada	de	acesso	ao	logradouro	
público.		
§	 4o	 	 A	 gestão	 das	 partes	 comuns	 será	 feita	 de	 comum	 acordo	 entre	 os	
condôminos,	podendo	ser	formalizada	por	meio	de	instrumento	particular.			
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REQUISITOS:	
Ø  Averbação	de	construção	na	matrícula	(e	CND/INSS)	

Art.	 63.	 	 No	 caso	 da	 Reurb-S,	 a	 averbação	 das	
edificações	 poderá	 ser	 efetivada	 a	 partir	 de	 mera	
notícia,	 a	 requerimento	 do	 interessado,	 da	 qual	
constem	 a	 área	 construída	 e	 o	 número	 da	 unidade	
imobiliária,	 dispensada	 a	 apresentação	 de	 habite-se	 e	
de	 certidões	 negativas	 de	 tributos	 e	 contribuições	
previdenciárias.			
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REQUISITOS:	
Ø  Instrumento	de	instituição	do	condomínio	

Ø  Artigo	108	do	CC:	“Não	dispondo	a	lei	em	contrário,	a	escritura	pública	é	essencial	à	validade	dos	
negócios	 jurídicos	 que	 visem	 à	 constituição,	 transferência,	modificação	 ou	 renúncia	de	 direitos	
reais	sobre	imóveis	de	valor	superior	a	trinta	vezes	o	maior	salário	mínimo	vigente	no	País.”	

Ø  Art.	 1.332.	 Institui-se	 o	 condomínio	 edilício	 por	 ato	 entre	 vivos	 ou	 testamento,	 registrado	 no	
Cartório	de	Registro	de	Imóveis,	devendo	constar	daquele	ato,	além	do	disposto	em	lei	especial:	
(art.	7,	Lei	4591)	

Ø  Art.	1.333.	A	convenção	que	constitui	o	condomínio	edilício	deve	ser	subscrita	pelos	titulares	de,	
no	mínimo,	dois	terços	das	frações	ideais	e	torna-se,	desde	logo,	obrigatória	para	os	titulares	de	
direito	sobre	as	unidades,	ou	para	quantos	sobre	elas	tenham	posse	ou	detenção.	(art.	9,	Lei	4591)	

Ø  §	1o	A	convenção	poderá	ser	feita	por	escritura	pública	ou	por	instrumento	particular.	
Ø  LEI	 4591:	 ART.	 31-F:	 §	 1o	 Nos	 sessenta	 dias	 que	 se	 seguirem	 à	 decretação	 da	 falência	 ou	 da	

insolvência	civil	do	incorporador,	o	condomínio	dos	adquirentes,	por	convocação	da	sua	Comissão	
de	 Representantes	 ou,	 na	 sua	 falta,	 de	 um	 sexto	 dos	 titulares	 de	 frações	 ideais,	 ou,	 ainda,	 por	
determinação	do	juiz	prolator	da	decisão,	realizará	assembléia	geral,	na	qual,	por	maioria	simples,	
ratificará	o	mandato	da	Comissão	de	Representantes	ou	elegerá	novos	membros,	e,	em	primeira	
convocação,	por	dois	terços	dos	votos	dos	adquirentes	ou,	em	segunda	convocação,	pela	maioria	
absoluta	 desses	 votos,	 instituirá	 o	 condomínio	 da	 construção,	 por	 instrumento	 público	 ou	
particular,	e	deliberará	sobre	os	termos	da	continuação	da	obra	ou	da	liquidação	do	patrimônio	de	
afetação	 (art.	 43,	 inciso	 III);	 havendo	 financiamento	 para	 construção,	 a	 convocação	 poderá	 ser	
feita	pela	instituição	financiadora	
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INSTITUIÇÃO	E	ATRIBUIÇÃO	
Ø  Matrícula:	lote	com	2	proprietários	(50%	cada)	
Ø  Instituição	de	condomínio:	

Ø  2	unidades	autônomas	
Ø  Lote	1-A:	50%	de	João	e	50%	de	José	
Ø  Lote	1-B:	50%	de	João	e	50%	de	José	

Ø  Atribuição	(divisão)	no	mesmo	ato	
Ø  Lote	1-A:	100%	de	João	
Ø  Lote	1-B:	100%	de	José	
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INSTITUIÇÃO	E	ATRIBUIÇÃO	x	Emolumentos	
Ø  Instituição	de	condomínio:	

Ø  1	escritura	com	valor	(total	do	imóvel)	
Ø  Atribuição	(divisão)	no	mesmo	ato	

Ø  Lote	1-A:	100%	de	João:	1	ato	sobre	valor	
Ø  Lote	1-B:	100%	de	José:	1	ato	sobre	valor	
Ø  Não	haverá	incidência	de	ITBI	

Ø  Se	não	for	no	mesmo	ato,	haverá	permuta	de	
fração	ideal	
Ø  Incidência	de	ITBI	
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Ø  Forma	de	condomínio	edilício	
Ø  Instituição	e	convenção	de	condomínio	

Ø  Projeto	aprovado	pelo	município	
Ø  Lote	é	unidade	imobiliária	de	uso	exclusivo	
Ø Vias	 internas,	 praças,	 parques,	 etc,	 como	

área	comum	(privado)	
Ø  Pode	haver	incorporação	imobiliária	

Ø  Infraestrutura	realizada	pelo	empreendedor	
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Ø  Alteração	no	Código	Civil	e	na	Lei	6.766/79:	
CAPÍTULO	VII	

Do	Condomínio	Edilício	
Seção	IV	

Do	Condomínio	de	Lotes	
Art.	1.358-A.	 	Pode	haver,	em	terrenos,	partes	designadas	de	lotes	
que	são	propriedade	exclusiva	e	partes	que	são	propriedade	comum	
dos	condôminos.			
§	1o	 	A	fração	ideal	de	cada	condômino	poderá	ser	proporcional	à	
área	 do	 solo	 de	 cada	 unidade	 autônoma,	 ao	 respectivo	 potencial	
construtivo	ou	a	outros	critérios	indicados	no	ato	de	instituição.			
§	2o	 	Aplica-se,	no	que	couber,	ao	condomínio	de	 lotes	o	disposto	
sobre	 condomínio	 edilício	 neste	 Capítulo,	 respeitada	 a	 legislação	
urbanística.		
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Ø  Diferente	de	 “loteamento	 fechado”	 (condomínio	
edilício)	

Ø  Lei	6.766	–	Art.	2:	§	8o.	Constitui	 loteamento	de	
acesso	 controlado	 a	modalidade	de	 loteamento,	
definida	 nos	 termos	 do	 §	 1o	 deste	 artigo,	 cujo	
controle	 de	 acesso	 será	 regulamentado	 por	 ato	
do	 poder	 público	 Municipal,	 sendo	 vedado	 o	
impedimento	 de	 acesso	 a	 pedestres	 ou	 a	
condutores	 de	 veículos,	 não	 residentes,	
devidamente	identificados	ou	cadastrados.	
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FORMA	DO	INSTRUMENTO:	
Ø  Constituição	de	direito	real	de	laje:	

Ø  Escritura,	se	o	valor	for	superior	a	30	SM	
Ø  Um	ato	com	conteúdo,	sobre	o	valor	total	das	unidades	(construção-base	+	laje).	

Ø  Emolumentos	
Ø  CN:	Art.	103.	O	ato	notarial	ou	registral	relativo	a	situação	jurídica	com	conteúdo	

financeiro	será	praticado	com	base	nos	parâmetros	constantes	no	art.	10,	§	3o,	da	
Lei	estadual	no	15.424/2004,	prevalecendo	o	que	for	maior.	

Ø  CN:	Art.	155:	§	2o.	Consideram-se	escrituras	públicas	relativas	a	situações	jurídicas	com	
conteúdo	 financeiro	 aquelas	 cujo	 objeto	 tenha	 repercussão	 econômica	 central	 e	
imediata,	 materializando	 ou	 sendo	 parte	 de	 negócio	 jurídico	 com	 relevância	
patrimonial	ou	econômica,	como	a	transmissão,	a	aquisição	de	bens,	direitos	e	valores,	
a	constituição	de	direitos	reais	sobre	eles	ou	a	sua	divisão.	
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FORMA	DO	INSTRUMENTO:	
Ø  Transmissão	de	direito	real	de	laje:	

Ø  Escritura,	se	o	valor	for	superior	a	30	SM	
Ø  Um	ato	com	conteúdo,	por	unidade	imobiliária	

Ø  NOTA	III	 -	Sendo	objeto	da	escritura	mais	de	uma	unidade	
imobiliária,	será	considerado	o	valor	de	cada	unidade	para	
efeito	 de	 cobrança	 de	 emolumentos	 e	 respectiva	 Taxa	 de	
Fiscalização	Judiciária.	

Ø  Atribuição	da	construção-base	e	laje	
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CONTEÚDO	DO	INSTRUMENTO	DE	CONSTITUIÇÃO:	

Ø  Dispor	obrigatoriamente	sobre:	
Ø  Proporção	 na	 contribuição	 nas	 despesas	 (art.	

1.510-C)	
Ø  “...	 na	 proporção	 que	 venha	 a	 ser	 estipulada	 em	

contrato”	
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CONTEÚDO	DO	INSTRUMENTO	DE	CONSTITUIÇÃO:	
Ø  Dispor	facultativamente	sobre:	

Ø  Direito	de	instituição	e	lajes	sucessivas		
Ø  Art.	 1.510-A	 -	 §	 6º	 	 O	 titular	 da	 laje	 poderá	 ceder	 a	 superfície	 de	 sua	

construção	para	a	instituição	de	um	sucessivo	direito	real	de	laje,	desde	que	
haja	 autorização	 expressa	 dos	 titulares	 da	 construção-base	 e	 das	 demais	
lajes,	respeitadas	as	posturas	edilícias	e	urbanísticas	vigentes.’		

Ø  Direito	de	preferência	
Ø  Art.	 1.510-D:	 Em	 caso	 de	 alienação	de	 qualquer	 das	 unidades	 sobrepostas,	

terão	 direito	 de	 preferência,	 em	 igualdade	 de	 condições	 com	 terceiros,	 os	
titulares	da	construção-base	e	da	laje,	nessa	ordem,	que	serão	cientificados	
por	 escrito	 para	 que	 se	 manifestem	 no	 prazo	 de	 trinta	 dias,	 salvo	 se	 o	
contrato	dispuser	de	modo	diverso.		
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POSTURAS	EDILÍCIAS	E	URBANÍSTICAS:	
Ø  HABITE-SE	(averbado)	

Ø  Edificação	que	suportará	o	direito	de	laje.	
Ø  ALVARÁ	 DE	 CONSTRUÇÃO	 ou	 CERTIDÃO	 DA	

PREFEITURA	
Ø  Referente	à	viabilidade	da	edificação	na	laje.	
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TRIBUTAÇÃO:	
Ø  Transmissão	gratuita	(ITCD):	

Ø  CF:	 Art.	 155.	 Compete	 aos	 Estados	 e	 ao	 Distrito	
Federal	instituir	impostos	sobre:		

Ø  I	 -	 transmissão	 causa	 mortis	 e	 doação,	 de	
quaisquer	bens	ou	direitos;	
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TRIBUTAÇÃO:	
Ø  Constituição/transmissão	onerosa	(ITBI):	

Ø  CF:	 Art.	 156.	 Compete	 aos	 Municípios	 instituir	
impostos	sobre:		

Ø  II	 -	 transmissão	 "inter	 vivos",	 a	 qualquer	 título,	
por	 ato	 oneroso,	 de	 bens	 imóveis,	 por	 natureza	
ou	 acessão	 física,	 e	 de	 direitos	 reais	 sobre	
imóveis,	exceto	os	de	garantia,	bem	como	cessão	
de	direitos	a	sua	aquisição;	
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