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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
advogada Gessica Mendonça proferiu  no dia 29, no 

auditório da Seaerj, palestra sobre a “ Usucapião 

Extrajudicial”. Ela explicou que a forma extrajudicial é 

recente e pouco usada, porém, benéfica para quem 

necessita realizar tal processo. A palestrante mostrou diferenças 

e semelhanças entre a lei da usucapião no Brasil e em Portugal 

e, além disso, explicou os seis tipos existentes no país, alertando 

em que casos podemos usucapir algo, independentemente de ser 

imóvel ou não. Ela foi recebida pelo presidente da SEAERJ, 

Haroldo Mattos de Lemos. 

 

         Gessica deixou claro que a qualidade do processo depende 

da escolha de um bom profissional encaminhando os serviços. O 

tempo destinado à forma extrajudicial é de seis meses a um ano, 

enquanto via judicial leva-se, no mínimo, cinco anos. A advogada 

ainda estabeleceu o passo a passo a ser seguido e desmistificou 

a burocracia envolvida. 

 

         Ao final, perguntas sobre o procedimento foram feitas pela 

plateia e Gessica elucidou-as com o auxílio de seu colega e 

também advogado, Sérgio Simões. 
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esta oportunidade foram homenageados os 

sócios da SEAERJ: 

 

Com o Diploma do Mérito do Crea-RJ 2017 

  
JOSE SCHIPPER (SÓCIO DESDE 14/07/1966) 

  

 com a Inscrição no Livro do Mérito do Crea-RJ 2017 

  
CELSO APRIGIO GUIMARÃES NETO  (IN MEMORIAM) 
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Próximos Eventos
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 Entre no site Oficial   

 Confirme ou altere 

seu local de             

votação  
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Restaurante e Salão de Festas 
 A SEAERJ oferece um completo servi-

ço de restaurante, coquetéis, festas e 

jantares. O salão de refeições com 150 

lugares, diariamente oferece aos seus 

sócios e convidados um excelente servi-

ço de almoço self-service. Serviços de 

festas e eventos poderão ser agendados 

no salão, bar e área externa. O salão 

de festas e eventos oferece um completo 

e variado serviço de coquetel e janta-

res, com capacidade para até 200 pesso-

as sentadas.  A área externa aberta com 

jardins permite eventos de grande porte 

para 400 pessoas. O estacionamento para 

50 carros com segurança de portaria e 

fornecimento de mesas e cadeiras fazem 

da SEAERJ um local privilegiado para 

associados, convidados e associações de 

classe que desejem promover festas, 

reuniões e  comemorações. 

http://www.crea-rj.org.br/

