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3.3.3. Aquisição pelo registro do título 
- Tratamento legal é dado pela Lei nº 6.015/73, Lei de Registros Públicos 
- Princípios: 

> Publicidade, na medida em que proporciona validade contra terceiros  
 > Força probante do registro, que gera a presunção de veracidade do registrado  

 >> Conservação e responsabilidade do oficial  
> Territorialidade, o registro se dá na circunscrição do imóvel   
> Continuidade, que significa?  
> Prioridade no registro: como se dá?  

>> Eficácia do registro  
> Especialidade do registro  

- O que é passível de anotação?  
> Como é a forma de anotação?  
> Atos judiciais são registrados?  

- O registro é mutável?  
 
3.3.4. Aquisição por acessão 
- Hipóteses do art. 1.248 do CC/02 
 
3.3.4.1. Conceito  
- Trata-se de forma de aquisição originária ou derivada?  

- Por que?  
- Cabe o ditado: o acessório segue o principal! 
 
3.3.4.2 Classificação 
- Natural 
 > Ilhas 
 > Aluvião 
 > Avulsão  
 > Abandono de álveo  
- Industrial ou artificial 
 > Construção ou plantações 
 
3.3.4.3 Requisitos  
- Necessariedade de conjunto entre coisas  
- Caráter acessório de uma para com outra 
 
3.3.4.4 Ilhas (CC/02, art. 1.249) 
- Que são as ilhas?  
- Rios navegáveis: não se aplica 
- Ilha no meio, a quem pertence?  
 > Álveo?   
- Ilha mais para as margens, de quem é?  
- Ilha em novo braço do rio, de quem é? 
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3.3.4.5 Aluvião (CC/02, art. 1.250) 
- Do que se trata?  
- Acresce a quem?  
 > se forem duas propriedades, quem é o dono?  
- Formas:  
 > Própria: terra vai  
 > Imprópria: água vai  
 
3.3.4.6 Avulsão (CC/02, art. 1.251) 
- É o mesmo que aluvião?  
- Dono do prédio despreendido pode reclamar indenização?  
 
3.3.3.7 Acessão por abandono álveo (CC/02, art. 1.252) 
- Pertence a quem a nova área?  
 
3.3.3.8 Acessão por construções ou plantações (CC/02, arts. 1.253 a 1.259) 
- Do que decorre esta previsão?  
- Toda construção ou plantação sobre o imóvel presume ser de propriedade de quem?  
- Situações:  
 > Terreno próprio vs. material alheio  
  >> Proprietário fica com a produção, mas paga o valor. 
  >> Perdas e danos se agiu de má-fé 
 > Terreno alheio vs. material próprio  
  >> Boa-fé: direito à indenização  
  >> Boa-fé: pode adquirir à propriedade se o valor superar da propriedade 
  >> Má-fé: perderá as coisas  
  >> Má-fé: poderá ter de restituir ao status quo 
 > Terreno alheio vs. material alheio  
  >> Dono das coisas pode cobrar indenização do dono do prédio 
- Em caso de construção, prevalece a mesma regra?  
Construção: invasão de terreno vizinho  
 > pequena área  
 > grande área  
  
  


