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ROTEIRO PARA PROCESSAMENTO DE RECONHECIMENTO 

EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO  

 

O Processo de Usucapião Extrajudicial obedecerá o disposto no art. 216-A da Lei nº. 

6.015/73 (Lei de Registros Públicos) c/c com o inciso V do parágrafo único do art. 234, 

§ 3º do art 235, § 4º do art. 791, e arts. 1.018-A a 1.018-J do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013.  

 

Esta estrutura é apenas uma sugestão, podendo ser adaptada de acordo com o caso 

concreto e com suas particularidades. A finalidade deste é conseguir unir as 

informações necessárias de forma coerente que facilite e justifique a usucapião 

extrajudicial. O importante é que a documentação apresentada seja apta para 

registro.  

 

ESTRUTURA BÁSICA: 

1. Requerimento; 

2. Documentos pessoais da parte interessada (requerente); 

3. Procuração pública ou particular; 

4. Ata notarial; 

5. Planta e memorial descritivo; 

6. ART/CREA ou RRT/CAU; 

7. Cartas de anuência; 

8. Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça 

Federal;  

9. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 

continuidade, a natureza e o tempo da posse; 

10. Certidão de Valor Venal, Inscrição e Cadastro Imobiliário; 

11. CCIR; 

12. ITR; 

13. CAR; 

14. Georreferenciamento.  

http://www.2rimc.com.br/
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NOTA: os atos 11, 12, 13 e 14 são exclusivamente para imóveis rurais. 

1. Requerimento (caput e § 1º do art. 1.018-A e art. 1.018-B do Provimento nº. 

260/CGJMG). 

 

Requerimento do interessado, representado por advogado, constando a qualificação 

completa (se pessoa física: nome completo, nacionalidade, CPF, CI.RG, profissão, 

estado civil (data e regime casamento, com qualificação completa do cônjuge, se for o 

caso), endereço; se pessoa jurídica: razão social, CNPJ, NIRE, sede social, qualificação 

completa dos sócios/diretores) das partes interessadas, com firmas reconhecidas.  

 

Este requerimento deverá ser feito em forma de peça (petição inicial) de Usucapião 

Extrajudicial, apresentado em duas vias impressas, contendo todos os requisitos para 

petição inicial, observando-se, no que couber, o disposto no art. 319 do CPC, bem como 

indicará: 

1.1. O tipo de usucapião requerido, seja: 

a) ordinário (art. 1.242 e 1.379 do CC), inclusive em sua modalidade 

com prazo reduzido (parágrafo único do art. 1.242 do CC); 

b) extraordinário (art. 1.238 do CC), inclusive em suas modalidades 

com prazo reduzido (parágrafo único do art. 1.238 e art. 1.240-A do CC); 

ou 

c) constitucional (arts. 183 e 191 da Constituição da República, 

reproduzidos nos arts. 1.239 e 1.240 do CC e nos arts. 9ª a 12ª da Lei nº. 

10.257/2001; 

1.2.  Eventual edificação e/ou benfeitoria existentes, na área usucapienda; 

1.3. O 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;  

1.4. O número da matrícula da área onde se encontra inserido o imóvel 

usucapiendo ou a informação de que não se encontra matriculado; 

1.5. O valor atribuído ao imóvel; 

1.6. 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. 

http://www.2rimc.com.br/
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2. Documentos pessoais da parte interessada (requerente) e do advogado.  

 

2.1. Pessoa física (requerente): 

2.1.1. Cópias autenticadas do CPF e CI.RG, inclusive do cônjuge (ou convivente 

em união estável), se casado. 

2.1.2. Original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento – 

expedida até 90 dias. (parágrafo único do art. 162 do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013)  

2.1.3. Caso o requerente seja casado sob o regime da comunhão Universal de 

Bens após a Lei nº. 6.515/77 que entrou em vigor em 26/12/1977, ou pelo 

regime de Separação de Bens Convencional, ou pelo regime da Participação 

Final dos Aquestos, apresentar: o pacto antenupcial original ou certidão, para o 

devido registro. Caso o pacto antenupcial já tenha sido registrado em outra 

circunscrição, apresentar certidão com a devida comprovação do registro, 

expedida pelo registro de imóveis onde se registrou o referido pacto antenupcial, 

para a devida averbação. Caso as partes requerentes sejam conviventes em união 

estável, apresentar Escritura Pública de Declaração de União Estável, para o 

devido registro. Em nosso site www.2rimc.com.br>downloads>documentos 

encontra-se disponível o modelo de requerimento para registro/averbação do 

pacto antenupcial e união estável.  

 

2.2. Pessoa jurídica (requerente): 

2.2.1. Original ou cópia autenticada/digital do contrato social e última alteração 

contratual arquivada na Junta Comercial competente ou no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas competente, acompanhados da Certidão Simplificada 

da Junta Comercial (validade de 30 dias – inciso III, art. 160 do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) ou Certidão do Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas (validade de 30 dias). 

 

2.3. Advogado: 

2.3.1. Cópia autenticada da Carteira de Registro Profissional na Ordem dos 

Advogados (OAB). 

http://www.2rimc.com.br/
http://www.2rimc.com.br/
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3. Procuração pública ou particular (inciso VI do art. 1.018-A do Provimento nº. 

260/CGJMG). 

Procuração pública ou particular com poderes específicos para o advogado representar a 

parte interessada em todo o processo de usucapião extrajudicial. Apresentar em via 

original ou cópia autenticada ou certidão atualizada (30 dias – inciso II do art. 162 do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013). Tratando-se de procuração particular constar 

reconhecimento de firma. 

 

4. Ata notarial (inciso I do art. 1.018-A c/c § 3º do art. 235 do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013). 

 

Ata notarial que ateste o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o 

caso e suas circunstancias, para fins de reconhecimento de usucapião, consignando, 

além de outras circunstâncias, conforme o caso, o depoimento da testemunha* e/ou da 

parte interessada sobre:  

4.1. O nome do atual possuidor do imóvel usucapiendo; 

4.2. A identificação do imóvel usucapiendo, suas características, localização, 

área e eventuais construções e/ou benfeitorias nele edificadas; 

4.3. 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; 

4.4. O tempo de posse que se sabe ser exercido pela parte interessada e por 

eventuais antecessores sobre o imóvel usucapiendo; 

4.5. A forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte 

interessada; 

eventual questionamento ou impedimento ao exercício da posse pela parte 

interessada; 

4.6. Continuidade e durabilidade do exercício da posse pela parte interessada; 

4.7. O exercício da posse com ânimo de dono pela parte interessada; 

4.8. Quem é reconhecido como dono do imóvel usucapiendo. 

* O depoimento da(s) testemunha(s) poderá ser feito por meio de escritura(s) declaratória(s), 

apresentada(s) em conjunto com a ata notarial. 

http://www.2rimc.com.br/
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5. Planta e memorial descritivo (inciso II do art. 1.018-A c/c art. 1.018-D do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

Planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado, e pelos 

titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do 

imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, com firmas reconhecidas (§ 

3º do art. 1.018-B do Provimento nº. 260/CGJMG/2013).  

 

5.1. Tratando-se de imóvel urbano a planta e memorial descritivo deverão estar 

aprovados pelo Município de Montes Claros – MG. 

5.2. Na anuência dos confrontantes deverá constar a qualificação dos 

proprietários/posseiros (nome completo, CPF e CI.RG), bem como o número de 

matrícula dos imóveis confrontantes. A anuência poderá vir expressa na planta, 

memorial descritivo ou por meio de carta anuência (vide item 7 abaixo).  

5.3. Apresentar planta em formato PDF e o memorial descritivo em formato 

WORD, salvos em CD/DVD. 

5.4. Por economia procedimental, o memorial descritivo poderá constar no 

próprio projeto.   

 

Na hipótese de a planta não conter a assinatura de qualquer titular de direitos reais ali 

referidos, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis pessoalmente, pelo 

correio com aviso de recebimento ou por intermédio do oficial de registro de títulos e 

documentos, para manifestar seu consentimento no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

considerando-se a sua inércia como discordância. (art. 1.018-D do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) 

 

Será considerada a concordância quando o notificado manifestar, no ato da notificação, 

que não apresenta qualquer óbice ao requerimento, desde que a circunstância conste 

do documento que comprova a notificação. (§ 1º do art. 1.018-D do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) 

 

http://www.2rimc.com.br/
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“Em caso de falecimento daquele que deva manifestar consentimento, é legitimado a 

prestá-lo o inventariante ou, inexistindo inventário, todos os herdeiros.” (§ 2º do 

art. 1.018-D do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

 

Para fins de notificação de confrontante será observado, no que couber, o disposto nos 

arts. 797, 798, 802 e 805 do Provimento nº. 260/CGJMG/2013 (§ 3º do art. 1.018-D do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013):  

 

“Art. 797. Entendem-se como confrontantes os proprietários ou os ocupantes dos imóveis 

contíguos.  

Art. 798. Na manifestação de anuência, ou para efeito de notificação:  

I - o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será 

representado por qualquer dos condôminos;  

II - o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será 

representado pelo síndico ou pela comissão de representantes;  

III - sendo os proprietários ou os ocupantes dos imóveis contíguos casados entre si e incidindo 

sobre o imóvel comunhão ou composse, bastará a manifestação de anuência ou a notificação de 

um dos cônjuges; 

IV - a União, o Estado, o Município, suas autarquias e fundações poderão ser notificadas por 

intermédio de sua Advocacia-Geral ou Procuradoria que tiver atribuição para receber citação em 

ação judicial. 

[...] 

Art. 802. A notificação poderá ser cumprida no endereço do confrontante constante do Ofício de 

Registro de Imóveis, no próprio imóvel contíguo ou naquele fornecido pelo requerente. 

[...] 

Art. 805. Serão anexados ao procedimento de retificação os comprovantes de notificação pelo 

correio ou pelo oficial de registro de títulos e documentos e cópias das publicações dos editais; e, 

caso promovida a notificação pelo oficial de registro de imóveis, será anexada, também, a nota 

de ciência emitida pelo destinatário.” 

 

“A existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não 

impede o reconhecimento extrajudicial de usucapião, hipótese em que o título de 

propriedade será registrado respeitando-se aqueles direitos, ressalvada a hipótese de 

cancelamento mediante anuência expressa do respectivo titular de tais direitos.” (§ 4º do 

art. 1.018-D do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

 

http://www.2rimc.com.br/
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“O consentimento expresso pode ser manifestado pelos confrontantes e titulares de 

direitos reais a qualquer momento, em documento particular com firma reconhecida ou 

por instrumento público.” (§ 5º do art. 1.018-D do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) 

 

6. ART/CREA ou RRT/CAU (inciso II do art. 1.018-A do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013). 

 

Prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 

profissional (ART/CREA ou RRT/CAU) devidamente preenchida, quitada/isenta, com 

firmas reconhecidas. A apresentação da ART/CREA ou RRT/CAU poderá ser 

substituída pelo carimbo de aprovação do CREA ou CAU na planta. 

 

7. Cartas de anuência. 

 

Carta de anuência de confrontantes inequívoca, ou seja, que conste em seu teor o 

“objeto da anuência”, o que se caracteriza como a exata descrição dos dados técnicos 

(vértices, azimutes e distâncias) das perimetrais que servem de limites entre os imóveis 

usucapiendo e o da pessoa que está anuindo, bem como a imagem da planta do imóvel 

usucapiendo, destacando a parte confrontante com o imóvel do anuente. Deverá ser 

assinada pelos confrontantes, com firmas reconhecidas. Esta carta de anuência 

substituirá a anuência dos confrontantes na planta. Em nosso site 

www.2rimc.com.br>downloads>documentos>roteiroderetificaçãoextrajudicialdeareaurb

ana/rural encontra-se disponível o modelo de carta de anuência. 

 

8. Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal 

(inciso III, a, b e c do art. 1.018-A do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

As certidões serão provindas do local da situação do imóvel e do domicilio do 

requerente, expedida em nome: 

a) do requerente e do respectivo cônjuge; 

b) do requerido e do respectivo cônjuge; 

http://www.2rimc.com.br/
http://www.2rimc.com.br/
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c) de todos os demais possuidores e dos respectivos cônjuges, em caso de sucessão 

de posse, que é somada à do requerente para se completar o período aquisitivo 

de usucapião. 

 

8.1. Certidões da Justiça Estadual: 

8.1.1. Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

8.1.2. Certidão Negativa da Justiça Estadual (Civil e Criminal) da Justiça 

Comum e Juizado Especial; 

 

8.2. Certidões da Justiça Federal: 

8.2.1. Certidão Negativa Conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional e Secretaria da Receita Federal;  

8.2.2. Certidão Negativa da Justiça Federal (Civil e Criminal) da Justiça 

Comum e Juizado Especial; 

 

8.3. Deverão ainda ser apresentadas as seguintes certidões em nome do requente, 

do requerido, e seus respectivos cônjuges, bem como de todos os demais 

possuidores e dos respectivos cônjuges, em caso de sucessão de posse, que é 

somada à do requerente para se completar o período aquisitivo de usucapião:  

8.3.1. Certidões Negativas de Débitos Municipais; 

8.3.2. Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas expedidas pelo 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST).  

 

8.4. Certidões referentes ao imóvel objeto da usucapião:  

8.4.1. Negativa de Débitos Municipais;  

8.4.2. Certidão para usucapião expedida pelo Ofício do 1º Registro de 

Imóveis de Montes Claros – MG e pelo Ofício do 2º Registro de Imóveis 

de Montes Claros – MG (neste caso, será expedida no decurso do 

processo de qualificação do pedido de reconhecimento de usucapião 

extrajudicial).  

 

http://www.2rimc.com.br/
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As certidões acima mencionadas não poderão ter sido expedidas há mais de 90 

(noventa) dias, salvo se outro prazo constar expressamente do documento segundo 

norma adotada pelo órgão expedidor.  

     

9. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 

continuidade, a natureza e o tempo da posse (inciso IV do art. 1.018-A do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

A depender a modalidade escolhida, serão aceitos contratos de promessa de compra e 

venda, com firmas reconhecidas na época de celebração do contrato, bem como 

documentos de pagamentos de impostos e de taxas que incidam sobre o imóvel objeto 

da usucapião, tais como: IPTU, ITR, CCIR, contas de luz, água, dentre outros. Os 

referidos documentos deverão estar quitados, sendo aceitos em via original ou cópia 

autenticada (§ 2º do art. 1.018-A do Provimento nº. 260/CGJMG/2013).  

 

10. Certidão de valor venal, inscrição e cadastro imobiliário (“e”, inciso I do art. 691 

do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

Certidão de valor venal, inscrição e cadastro imobiliário expedida pelo Município em 

que está localizado o imóvel usucapido.   

 

11. CCIR (inciso II do art. 1.018-H do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR dos últimos 05 exercícios fiscais, com 

o respectivo comprovante de pagamento, em via original ou cópia autenticada. 

 

12. ITR.   

 

Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural ou Declarações do Imposto sobre 

Propriedade Territorial Rural - ITR dos últimos 05 exercícios fiscais, com o respectivo 

comprovante de pagamento, em via original ou cópia autenticada. 

 

http://www.2rimc.com.br/


 

 
 
 

 

RP05 – 2RIMC – Roteiro para Processamento de Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião – Atualizado em 09/06/2016                           
10 

 

OFÍCIO DO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONTES CLAROS 
Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 660 / Sala 201 - Centro  

CEP 39.400-215 - MONTES CLAROS-MG  
Telefone (38) 3212-3032 - www.2rimc.com.br 

Daniele Alves Rizzo –Oficial Registradora de Imóveis 

 

ROTEIRO DE 
USUCAPIÃO 

EXTRAJUDICIAL 

 

13. CAR (inciso I do art. 1.018-H do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, emitido por órgão nacional competente, 

esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária.  

 

14. Georreferenciamento (inciso V do art. 1.018-A c/c inciso III do art. 1-018-H do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

 

Certificação expedida pelo INCRA de que a poligonal objeto do memorial descritivo 

não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e de que o 

memorial atende às exigências técnicas, conforme os prazos previstos na Lei nº 10.267, 

de 2001, e nos seus decretos regulamentadores.  

 

 

Prazos de carência para o processo de Georreferenciamento, conforme Decreto nº. 4.449/2002. 

 

“Caso ocorra diferença entre o memorial georreferenciado apresentado pelo 

requerente e aquele objeto de certificação pelo INCRA, a diferença poderá ser 

relevada se acompanhada de declaração do responsável técnico informando que 

decorre da utilização de técnicas diferentes de medição, mas que as descrições 

referem-se ao mesmo imóvel, do ponto de vista físico, hipótese em que prevalecerá 

o memorial certificado pelo INCRA.” (§ 2º do art. 1.018-H do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) (grifo nosso)   

 

A depender do caso, poderá ser exigida a retificação de área conforme disciplina o art. 

213, II da Lei nº. 6.015/73. 

 

http://www.2rimc.com.br/
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14.1. O processo de georreferenciamento obedecerá ao disposto no art. 176, §§ 

3º a 5º, da Lei dos Registros Públicos, nos Decretos nºs 4.449/2002 e 

5.570/2005, e em suas modificações, c/c com os artigos 924 a 931 do 

Provimento nº.  260/CGJMG/2013. O georreferenciamento é a descrição do 

imóvel rural em suas características, limites e confrontações, o processo 

consiste no levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos 

imóveis rurais, georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro, com 

precisão posicional fixada pelo INCRA, devendo ser apresentados, além do 

CCIR, ITR e CAR já solicitados nos itens 11, 12 e 13, os seguintes 

documentos: 

 

14.1.1. Planta e Memorial Descritivo. 

Planta e memorial descritivo do imóvel a ser georreferenciado, 

elaborados, executados e assinados por profissional habilitado, 

proprietário(s) e confrontantes, com firmas reconhecidas, e 

certificados pelo INCRA, com número da certificação expedida, 

contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 

imóveis rurais, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, e 

com precisão posicional estabelecida em ato normativo, inclusive 

manual técnico expedido pelo INCRA. 

 

14.1.2. ART/CREA ou ARTCAU. 

Prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho 

de fiscalização profissional (ART/CREA ou RRT/CAU) devidamente 

preenchida, quitada/isenta, com firmas reconhecidas. A apresentação 

da ART/CREA ou RRT/CAU poderá ser substituída pelo carimbo de 

aprovação do CREA ou CAU na planta. 

 

“Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos 

neste Capítulo, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado e ao 

Município pessoalmente, pelo correio com aviso de recebimento ou por intermédio do 

oficial de registro de títulos e documentos, para que se manifestem sobre o pedido no 

http://www.2rimc.com.br/
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prazo de 15 (quinze) dias.” (art. 1.018-E do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo 

nosso) 

 “A inércia dos órgãos públicos à notificação de que trata este artigo não impede o 

regular andamento do procedimento e o eventual reconhecimento extrajudicial de 

usucapião.” (§ 1º do art. 1.018-E do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

  

“Os órgãos públicos poderão informar, inclusive por meio do Colégio Registral 

Imobiliário de Minas Gerais - CORI-MG, o endereço físico para recebimento das 

notificações, ou solicitar que sejam notificados por meio da Central Eletrônica de 

Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais - CRI-MG, possibilitando o célere e 

correto direcionamento dos expedientes, o que será sempre verificado pelos oficiais de 

registro de imóveis antes da expedição das notificações.” (§ 2º do art. 1.018-E do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013) 

 

“Em seguida à notificação prevista no art. 1.018-E deste Provimento, o oficial de 

registro de imóveis expedirá o edital, que será publicado pelo requerente às suas 

expensas por uma vez em jornal local de grande circulação, onde houver, para a 

ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar nos 15 

(quinze) dias subsequentes à publicação.” (art. 1.018-F do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

 

“O edital de que trata o caput deste artigo conterá:  

I - o nome e a qualificação completa do requerente;  

II - a identificação do imóvel usucapiendo, indicando o número da matrícula, 

quando houver, a área e eventuais construções nele edificadas;  

III - os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 

confinantes;  

IV - o tipo de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente.” (§ 1º do 

art. 1.018-F do Provimento nº. 260/CGJMG/2013)  

 

http://www.2rimc.com.br/
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“O edital de que trata este artigo também poderá ser divulgado, no mesmo prazo, por 

meio da CRI-MG, que manterá arquivo e registro de todos os editais ali 

disponibilizados.” (§ 2º do art. 1.018-F do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) 

 

“Nas comarcas onde não houver jornal local, o edital de que trata este artigo poderá ser 

publicado em veículo de outra localidade que nelas tenha grande circulação.” (§ 3º do 

art. 1.018-F do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) 

 

“Para a elucidação de qualquer ponto de incerteza, poderão ser solicitadas ou 

realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis.” (art. 1.018-G do Provimento 

nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

  

“Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de 

registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota fundamentada.” (§ 1º do art. 

1.018-G do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

 

“A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião 

nem eventual suscitação de dúvida.” (§ 2º do art. 1.018-F do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013)  (grifo nosso) 

 

“Transcorridos os prazos de que tratam os arts. 1.018-D, 1.018-E e 1.018-F sem 

pendência de diligências na forma do art. 1.018-G, achando-se em ordem a 

documentação e não havendo impugnação, o oficial de registro de imóveis emitirá 

nota fundamentada e registrará a aquisição do imóvel com as descrições 

apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso.” (art. 1.018-H do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013) (grifo nosso) 

 

“Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião 

apresentada por 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, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro 

de imóveis promoverá a conciliação das partes, observado, no que couber, o disposto 

http://www.2rimc.com.br/
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no § 4º do art. 991 deste Provimento.” (art. 1.018-I do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) (grifo nosso)  

 

“Sendo infrutífera a conciliação mencionada no caput deste artigo, o oficial de 

registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação 

do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao 

procedimento comum.” (§ 1º do art. 1.018-I do Provimento nº. 260/CGJMG/2013) 

(grifo nosso) 

 “No caso da remessa de que trata o § 1º deste artigo, o oficial de registro de imóveis 

lavrará relatório, de ofício, para fins de controle interno e sem ônus ao interessado, do 

qual constarão todas as informações relevantes do procedimento, juntando cópia aos 

autos para conhecimento do juízo competente.” (§ 2º do art. 1.018-I do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) 

 

“Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, observado 

o disposto nos arts. 124 a 135 deste Provimento.” (art. 1.018-J do Provimento nº. 

260/CGJMG/2013) 

 

NOTAS:  

 

I. Todas as intimações destinadas ao requerente serão feitas na pessoa de 

seu advogado, preferencialmente por meio eletrônico (§ 1º do art. 1.018-

C do Provimento nº. 260/CGJMG/2013).  

II. O não atendimento, por parte do requerente, 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, nos termos do art. 205 da 

LRP (§ 2º do art. 1.018-C do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

III. O requerimento rejeitado por inércia do interessado poderá ser 

renovado, iniciando-se novo procedimento, com nova prenotação e nova 

autuação, e será submetido a nova qualificação, podendo ser 

http://www.2rimc.com.br/
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aproveitados, conforme o caso, os documentos e os atos regulamente 

praticados anteriormente, caso não haja prejuízo para terceiros (§ 3º do 

art. 1.018-C do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

IV. Admite-se o reconhecimento extrajudicial de usucapião de imóvel não 

matriculado, desde que não se trate de área pública (§ 6º do art. 1.018-A 

do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

V. Para reconhecimento extrajudicial de usucapião de unidade autônoma 

(apartamento, sala, loja, etc.) integrante de condomínio edilício 

regularmente constituído e com construção averbada, dispensa-se a 

anuência dos titulares das demais unidades condominiais (§ 7º do art. 

1.018-A do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). Neste caso, apresentar o 

Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Quadros da NBR de todo 

o empreendimento.  

VI. Para reconhecimento extrajudicial de usucapião de unidade autônoma 

(apartamento, sala, loja, etc.) integrante de condomínio edilício ainda 

não constituído ou sem a devida construção averbada, será exigida a 

anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula do 

terreno (§ 8º do art. 1.018-A do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

Deverá constar nos documentos do processo a fração ideal do terreno, 

mencionando-se a unidade a que se refere (§ 7º do art. 1.018-H do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013). Neste caso, apresentar o Projeto 

Arquitetônico, Memorial Descritivo e Quadros da NBR de todo o 

empreendimento. 

VII. Se houver edificação sobre o terreno objeto da usucapião deverá constar 

nos documentos (requerimento, planta e memorial) do processo sua 

descrição, sendo exigida a apresentação da Certidão de “Baixa de 

Construção e Habite-se”, ou sua dispensa pelo Município; e, a Certidão 

Previdenciária – CDN do INSS, ou sua dispensa, expedida pela Receita 

Federal.  

VIII. O usucapiente é considerado parte interessada para requerer a 

retificação prevista no inciso II do art. 213 da LRP c/c art. 791 do 

Provimento nº. 260/CGJMG/2013, quando pleiteada simultaneamente 

http://www.2rimc.com.br/
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com o requerimento de reconhecimento extrajudicial de usucapião (§ 4º 

do art. 791 do Provimento nº. 260/CGJMG/2013). 

http://www.2rimc.com.br/

