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EENNCCOONNTTRROO  1155  
 
3.3. Propriedade imóvel  
 
3.3.1. Aquisição da propriedade imobiliária  

 

Formas de aquisição da 
propriedade imóvel 

Formas Originárias

Acessões

(CC/02, art. 1.248) 

Ilhas

(CC/02, art. 1.249) 

Aluvião

(CC/02, art. 1.250)  

Avulsão

(CC/02, art. 1.251)  

Abandono de álveo

(CC/02, art. 1.252)  

Plantações e contruções

(CC/02, art. 1.253)  

Usucapião 

Extraordinária 

(CC/02, art. 1.238)

Extraordinária  II

(CC/02, art. 1.238, parágrafo 
único) 

Ordinária I 

(CC/02, art. 1.242)

Ordinária II 

(CC/02, art. 1.242, parágrafo 
único)

Especial Rural 

(CF/88, art. 191 e L 6.969/81 
e CC/02, art. 1.239)

Especial Urbana Residencial 

(CF/88, art. 183; ECid, art. 9º 
e CC/02, art. 1.240) 

Especial Urbana Residencial  
Coletiva 

(ECid, art. 10)

Ex-cônjuge 

(CC/02, art. 1.240-A)

Formas Derivadas 

Registro do título Sucessão hereditária 



 

 Direito das Coisas I - Posse e Propriedade 

 

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 29 

 

3.3.2. Usucapião 
 
3.3.2.1. Histórico 
- Trata-se de forma de aquisição originária ou derivada da propriedade?  
- Que significa a palavra usucapião?  
- Surgimento: direito romano  
 > prazo de 2 anos para imóveis  

> prazo de 1 ano para moveis e pessoas  
 
3.3.2.2. Conceito e Fundamento 
-Qual é a razão de existir da usucapião?  
-Efetivamente, pode-se afirmar que a usucapião confere segurança?  
 
3.3.2.3. Espécies 
- Usucapião Extraordinária, do caput do art. 1.238 do CC/02 

> posse de 15 anos  
> exercida com ânimo de dono 
> posse contínua, mansa e pacífica  
> justo título ou boa-fé, é necessário?  

 
- Usucapião Ordinária, do caput do art. 1.242 do CC/02 

> posse de 10 anos 
> ânimo de dono 
> contínua, mansa e pacífica 
> justo titulo e boa-fé, são necessários neste caso?  

 
- Usucapião Ordinária 2, do parágrafo único do art. 1242 do CC/02  

> posse de 5 anos 
> ânimo de dono 
> posse continua, mansa e pacifica 
> justo titulo cancelado: o que significa isso?   
> moradia e investimentos, é igual a posse trabalho?  

 
- Usucapião especial constitucional rural, do art. 191 da CF/88 e art. 1.239 do CC/02 

> posse de 5 anos 
> área rural menor que 50 hectares 
 >> para o fim de respeitar esta área, é possível renunciar de área excedente?  
> produtiva 
 >> o que significa ser a propriedade produtiva?  
> moradia 
> não ser proprietário de outra área 
 > para alcançar o prazo necessário posso somar a posse do anterior?  
 > se somada a posse do anterior, este deve possuir os mesmos requisitos do atual?  
 > como se faz esta prova?  
> pessoa jurídica, pode pleitear a usucapião sob este fundamento?  
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- Usucapião especial constitucional urbana, do art. 183 da CF/88; art. 1.240 do CC/02 e art. 9º do 
Estatuto da cidades  

> posse de 5 anos  
> área urbana menor de 250 m² 
 >> esta área é aplicável aos apartamentos?  
 >> se sim, o que a expressão quis dizer quanto trata de apartamento? 
> moradia 
> não ser proprietário de outra área 
> não ter si válido deste beneficio anteriormente  
 >> como fazer prova?  

 
- Especial urbana coletiva do art. 10 do Estatuto das cidades  

> posse de 5 anos  
> área rural maior que 250m²  
> moradia 
> possuidores de baixa renda 
 >> como se pode definir isto?   
> não ser proprietário de outra área 
> impossibilidade de identificar as divisas de cada proprietário 
 >> e como fica a área nestes casos?  

 
- Usucapião do cônjuge abandonado  

> posse de 02 anos sob sua posse ou propriedade?  
> área urbana menor de 250 metros  
> que seja a moradia sua e de família  
> não ser proprietário de outro imóvel  

 
- Indígena (Lei nº 6.011/73) 
 
3.3.3.3 Pressupostos da usucapião  
 
a) Coisa hábil ou suscetível de usucapião  
- Coisas fora do comercio, podem objeto de usucapião?  
- O que são coisas fora do comércio?  
- Bens públicos são passíveis de usucapião?  
 
b) Posse 
- Qualquer espécie de posse conduz à usucapião? 
- Posse ad usucapionem, que significa?  
- É necessário que esta posse seja justa? Ou da boa-fé?  
- Quais os efetivos pressupostos desta posse?  

> ânimo de dono  
> contínua  

- Antecessores 
 > posso somar à minha posse a do antecessor?  
- Decurso de tempo 

> por que dos prazos da usucapião nos termos atuais?  
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> quando se inicia o prazo de posse ad usucapionem?  
 
c) Justo título  
- Que é o justo título?  
- Exigido em todas as formas de usucapião?  
 
d) Boa-fé  
- Pressuposto de todas as formas?  
- Justo título, gera presunção de boa-fé?  
 
  


