
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usucapião Ordinária (art. 1.242, CC) 
 

O art. 1.242 do Código Civil diz que: 
 
“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 
(dez) anos. Parágrafo único: Será de 5 (cinco) anos o prazo 
previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo 
cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido sua moradia, ou realizado investimentos de 
interesse social e econômico.” 

 
 
USUCAPIÃO PASSO A PASSO DO PROCEDIMENTO NO 
TRIBUNAL ARBITRAL DE JUSTIÇA. 

O REQUERENTE comparece ao TAJ para dar inicio ao 
procedimento de Usucapião munido com os documentos necessários 
descritos abaixo: 

1) Planta assinada e memorial descritivo (com ART) assinado por 
profissional habilitado, que deverá ser assinada pelos confrontantes, 
o REQUERENTE  deverá reconhecer firma na planta do imóvel de 
todas as assinaturas e dar entrada com os documentos no TAJ.  

2) Cópia autenticada do RG e CPF alem de cópia de Certidão de 

Nascimento 

3) Declaração de posse mansa e passiva  ( com onimus domini ). 

4)  Qualificação dos Confrontantes 

5)  cópia da matricula dos imóveis confrontantes 

6) cópia autentica do justo titulo (contrato ou seção de direito etc...) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652274/artigo-1242-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)  Certidão do valor venal 

8) Certidão de distribuidor civil em nome do REQUERENTE e 

Certidão para verificar existência de litígio sobre imóvel. 

9) cópia de contas pagas se houver (água, luz, IPTU e etc...) 

Após assinatura do compromisso Arbitral, pelo autor e pelos 

confrontantes é feita a notificação as fazendas, municipal estadual e 

federal. 

10) cópia de contas pagas se houver (água, luz, IPTU e etc...) 

 

Uma vez fazendo opção pela jurisdição privada, deve procurar uma 
instituição que tenha capacidade de processar e julgar tal tipo de 
ação obtendo, ao final, sentença arbitral declaratória de aquisição 
de propriedade por decurso de tempo, caso seja julgada procedente, 
e observadas as regras próprias da Lei de arbitragem. 

O óbice que ainda se enfrenta em alguns cartórios de registro de 
imóveis é a negativa de cumprimento direto da sentença arbitral, a 
qual é legalmente equiparada em todos os termos à sentença do juiz 
togado, como determina a Lei nº 9.307/96: 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que 
proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder 
Judiciário. 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus 
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos 
do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 
executivo. 

Tal posicionamento certamente deve-se ainda por 
desconhecimento do instituto. Pode ainda a parte obter tal 
provimento por meio de mandado de segurança, para que se 
proceda o assentamento da sentença arbitral junto ao cartório de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

registro de imóvel, por ser direito líquido e certo do requerente e 
dever de ofício do registrador realizar tal procedimento, não 
podendo o mesmo negar efetividade a este tipo de sentença, o que 
se afiguraria conduta ilegal. 

Com o advento da Lei nº 13.286/16, estabeleceu-se a 
responsabilidade indenizatória dos cartórios, caso estes causem 
prejuízo às partes por ação comissiva ou omissiva. Neste esteio, 
poderão os mesmos serem acionados judicialmente, caso haja 
negativa do assentamento de conteúdo de sentença arbitral, sendo 
comprovado que tal omissão causou prejuízo à parte. 

Diante de tais considerações, temos que a quantidade de 
requerimentos de declaração de usucapião efetivamente deferidos 
nos cartórios de imóveis será diminuta, levando em consideração as 
condições exigidas, mormente a existência de matricula do imóvel a 
ser usucapido e de todos os confinantes, além da assinatura de 
todos os titulares de direitos reais e de outros direitos. 

Por outro lado, a jurisdição estatal continua mostrando-se incapaz 
de atender em tempo razoável este tipo de demanda, existindo 
situações desta natureza que ultrapassam os 20 (vinte) anos de 
trâmite. 

O TRIBUNAL ARBITRAL DE JUSTIÇA, atuando através da 
arbitragem que por sua vez, é dotada de mecanismos que geram 
segurança jurídica e celeridade processual, observadas as suas 
peculiaridades e procedimentos específicos para fins de usucapião, 
os quais foram obtidos através de anos de evolução legislativa e 
estudos acadêmicos, tornando tal jurisdição, a meu ver, a mais 
adequada para este tipo de demanda. 

 

Welinton Josué de Oliveira 

 


