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221. Dação 942 
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JOOO 266. Tempo. .. .. ...... .... ............................ . 1046 
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282. Mini stério Público. 1059 
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1053 300. Legitimação de posses .. .... ....... . 1096 
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1061 
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1062 
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PARA FINS DE MORADIA 3 \3 . Títul o e boa-fé . 	 1142 

314 . Procedimento ... 	 1142 
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3 15. Usucapião em defesa . 	 11 53 
de moradia .. ......... .... . 	 1067 

1068 
316. Usucapião rural do Código Civil 	 11 55 

~ilidade? .. .... .............. . 	 1069 

Parte Segunda 

1071 
ASPECTOS PROCESSUAIS 1074 

1075 
Título VIII 

:vm 	 A AÇÃO DE USUCAPIÃO 
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Capítulo XXX 'ADMINISTRATI VA 

O PROCESSO DE USUCAPIÃO 

1077 
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Títu lo IX 347. Usucapião na pendêr 
REQUISITOS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO 348. Pluralidade de pedid 
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337. Outorga do cõnjuge .. 1235 
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