
GRUBERT, Marlis Ester
SANTOS, Odair José dos

FERREIRA, Matheus Felipe
FINK, Jeferson (Orientador)
Marlis.grubert@hotmail.com

Fasul – Faculdade Sul do Brasil

AÇÃO DE USUCAPIÃO PARTICULARES
INTRODUÇÃO

Dois fatores são necessários para qualquer conceito de usucapião: tempo e posse. Usucapião é um tipo de

prescrição aquisitiva. Só adquire o direito de propriedade através do usucapião aquele que tem a posse do bem

como se fosse seu. ART. 941 a 945 CPC.

CONCLUSÃO

Só adquire o direito de propriedade através do

usucapião aquele que tem a posse do bem como se

fosse seu. Se o possuidor ocupa o imóvel ciente de

que não é o proprietário, esse tipo de posse jamais

gerará o usucapião. É o caso do caseiro, do

locador, etc. só há o ânimo de dono quando a

vontade aparente do possuidor se identifica com a

de um proprietário, ou seja, quando explora a coisa

com exclusividade e sem subordinação à ordem de

quem quer que seja. A servidão é outra espécie de

direito real que pode ser adquirida pelo usucapião.

Logo, não só a propriedade pode ser adquirida, mas

também a servidão.

Figura 1: Usucapião.

O usucapiente adquire a propriedade de forma

originária. Não terá que pagar imposto de

transmissão e os problemas que haviam com o

antigo proprietário não se transmitem, como

impostos vencidos. Pode haver transferência da

posse, ou seja, o período que o possuidor anterior

exerceu posse pode ser contado com o possuidor

posterior. Para computar-se o lapso do usucapião é

possível utilizar-se tanto a o titular cede ou transfere

a outrem que continua a exercê-la até perfazer o

lapso legal) como a successio in usucapionem

(falecido o possuidor, seus herdeiros a recebem por

força do direito hereditário). Mas esse cúmulo não

se dá eficazmente pela simples junção de diversas

posses que ao longo do tempo tenham existido

sobre o imóvel usucapiendo.
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A ação de usucapião deve ser proposta pelo atual

possuidor do imóvel, que fará juntar a inicial a planta

da área usucapienda e a sentença que a julgar será

registrada, mediante mandado, no respectivo Registro

de Imóveis, sendo certo que a intervenção do

Ministério Público será obrigatória.

Esta ação, por força do artigo 1.241 do CC, tem

natureza declaratória, estando regulada no CPC pelos

artigos 941 a 945, devendo ser ajuizada no foro da

situação do imóvel, que será minuciosamente

discriminado na inicial.

.

que ao longo do tempo tenham existido sobre o

imóvel usucapiendo. Na ação de usucapião mA

ação de usucapião é uma ação declaratória que

tem por finalidade o reconhecimento judicial da

aquisição de um direito real por usucapião. A

depender da natureza do bem usucapido a ação

pode ser mobiliária ou imobiliária, adota-se o

procedimento comum ordinário ou sumário. Já com

relação à ação de usucapião imobiliária, esta pode

assumir vários procedimentos a depender da

espécie de usucapião.


