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1. CONTEXTO GERAL – Direitos Reais e Direitos Obrigacionais
Explicam Farias e Rosenvald que há “dois grandes grupos de direitos subjetivos
patrimoniais: os direitos reais, caracterizados por situações jurídicas de apropriação de bens,
e os direitos obrigacionais, pautados em relações jurídicas de cooperação entre pessoas
determinadas – ou determináveis –, conectadas pela necessidade de satisfação de uma
conduta, vazada em prestações de dar, fazer ou não fazer”.1 Demais diferenças entre direitos
reais e direitos obrigacionais, conforme Farias e Rosenvald:2

Direitos reais

Direitos obrigacionais

 “Situações jurídicas de apropriação de  “Relações jurídicas de cooperação entre

bens”.

pessoas

determinadas

determináveis

–,

–

ou

conectadas

pela

necessidade de satisfação de uma
conduta, vazada em prestações de dar,
fazer ou não fazer”.
 “São

excludentes,

pois

todos

se  “Não há poder jurídico sobre um objeto

encontram vinculados a não perturbar o

oponível a toda a coletividade. Pelo

exercício do direito real – jura excludendi

contrário, somente surge uma faculdade

omnis alios.

jurídica de um credor exigir uma atuação
positiva ou negativa do devedor, pautada
em um comportamento. Tal atuação
somente

poderá

ser

reclamada

relativamente ao sujeito passivo da
relação, não atingindo imediatamente
terceiros estranhos ao vínculo”.3

1 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.

Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo:
Atlas, 2015, item 2.1.
2 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo:
Atlas, 2015, item 2.1.
3 “Se, eventualmente, um terceiro intervir ilicitamente em um negócio jurídico, induzindo a relação
obrigacional ao inadimplemento, a sua responsabilidade perante o credor será extracontratual.
4
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 Tal conceito – de inoponibilidade face

terceiros – tem sido relativizado com o
advento da função social dos contratos.

"Situações jurídicas de
apropriação de bens”.

Direitos Reais
cf. Farias-Rosenvald

Relações jurídicas de
cooperação entre
pessoas determinadas –
ou determináveis

Comparativo

Direitos Obrigacionais
Prestações de dar,

A conecção entre
pessoas se dá pela
necessidade de
satisfação de uma
conduta

Prestações de fazer ou
não fazer

Conforme Tartuce, temos as seguintes diferenças entre Direitos Obrigacionais e Direitos
Reais4:

Direitos Obrigacionais

Direitos Reais

Relações jurídicas entre uma pessoa (sujeito Relações jurídicas entre uma pessoa (sujeito
ativo – credor) e outra (sujeito passivo – ativo) e uma coisa. O sujeito passivo não é
devedor)

determinado, mas é toda a coletividade.

Princípio da autonomia privada (liberdade).

Princípio da publicidade (tradição e registro)

Efeitos inter partes. Há uma tendência de Efeitos erga omnes. Os efeitos podem ser
ampliação dos efeitos.

restringidos

Rol exemplificativo (numerus apertus) – art. Rol taxativo (numerus clausus), segundo a
425 do CC – criação dos contratos atípicos.

visão clássica – art. 1.225 do CC.

A coisa responde (direito de sequela).

Os bens do devedor respondem (princípio da
responsabilidade patrimonial).

Caráter transitório, em regra, o que vem Caráter

permanente:

instituto

típico:

sendo mitigado pelos contratos relacionais propriedade.

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 4 : direito das coisas. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, n. 1.3.
4
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ou cativos de longa duração. Instituto típico:
contrato

2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DOS DIREITOS REAIS5

2.1.

Caráter absoluto ou absolutismo:

Trata-se de prerrogativa de dominação que é conferida ao titular sobre o objeto,
conferindo-lhe o direito de oponibilidade em face de todos (oponibilidade erga omnes). Para
tanto, é imprescindível a tradição, se bens móveis ou o registro, se imóveis, uma vez que estas
circunstâncias conferem a publicidade, que também é um elemento essencial. Conforme
Farias-Rosenvald “os direitos reais podem ser classificados como poderes jurídicos, pois
concedem a seu titular verdadeira situação de dominação sobre um objeto. Esse poder de agir
sobre a coisa é oponível erga omnes, eis que os direitos reais acarretam sujeição universal ao
dever de abstenção sobre a prática de qualquer ato capaz de interferir na atuação do titular
sobre o objeto”.6

2.2.

Direito de sequela

Se é possível exigir de todos o dever de não intervenção no direito de propriedade,
também confere ao proprietário o direito de reaver o bem em caso de violação desta
prerrogativa, ou seja, é um desdobramento da ideia anterior. O titular adere à coisa e tem o
direito de prossegui-la em face de quem injustamente a detenha. Fala-se, ainda, em
vinculação do titular ao objeto, onde quer que se encontre. Dentre os quatro poderes
inerentes ao direito de propriedade, temos o direito de reaver ou reinvidicar (reivincidatio),
que é relacionada a três características:
Sobre o assunto: FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JUNIOR, Marcos; DIAS,
Wagner Inácio Freitas. Código Civil para Concursos. Salvador: Editora JusPodivm, 2013. FARIAS, Cristiano
Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.
SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018. MEDINA, José
Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de. Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2018. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil –
Volume 4 – Direitos Patrimoniais e Reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. CASSETARI, Cristiano.
Elementos de Direito Civil. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019.
6 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Reais – Volume 5 – São Paulo:
Atlas, 2015.
5
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(a) Aderência: o direito real adere ao objeto, sem discussão da boa-fé;
(b) Ambulatoriedade: o direito real acompanha a coisa onde quer que ela se
encontre;
(c) Sequela: possibilidade de opor o direito a qualquer um que injustamente a
possua ou a detenha.

2.3.

Taxatividade ou tipicidade

Os direitos reais são numerus clausus, ou seja, estão previstos taxativamente em lei,
não podendo ser objeto de criação por contrato. Não admite analogia. Só a lei tem a
prerrogativa de modular os contornos do direito de propriedade.

2.4.

Legalidade

Correlato a este princípio, temos a legalidade, uma vez que a forma e conteúdo de um
direito real deve estar previsto em Lei, conferindo clareza e previsibilidade, não se admitindo
tipos abertos.

2.5.

Publicidade

Fala-se, ainda, em princípio da publicidade, que afirma que não há direitos reais
secretos. A publicidade é imprescindível para a oponibilidade contra todos que queiram
objetar o uso e gozo da coisa. É instrumentalizada por meio do registro para os bens imóveis
e para os móveis se dá pela visibilidade, operacionalizada pela tradição.

2.6.

Elasticidade ou desdobramento

Fala-se que o direito de propriedade é direito real sobre coisa própria ou direito real
ilimitado7, uma vez que confere ao titular a prerrogativa de valer-se do direito de usar,8 gozar,9
Cf. BRANDÃO, Débora Vanessa. C. in Direito das Coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 155
(coleção Direito Civil, volume 4, Orientação Giselda Hironaka e Coordenação de Débora Vanessa Caús
Brandão).
8 Também conhecido pela expressão latina jus utendi.
9 Também conhecido pela expressão latina jus fruendi.
7
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dispor10 e reaver11. Fala-se em elasticidade a prerrogativa que tem o proprietário de
desdobrar seus poderes, desmembrando-os, “passando para as mãos de outro titular o jus
utendi e o jus fruendi, enquanto o jus abutendi permanece com o proprietário”.12 Ao se
extinguirem, retornam ao proprietário, titular do direito real, daí se falar em elasticidade.13
Interessante que esta característica explica os direitos reais sobre coisa alheia ou direitos
reais limitados. São denominados de direitos reais sobre coisa alheia, uma vez que são
exercidos em face da propriedade de alguém. São chamados também de direitos reais
limitados, uma vez que o titular só tem uma parcela dos poderes inerentes ao direito de
propriedade.

2.7.

Panorama doutrinário

Carlos Roberto Gonçalves14 salienta que os direitos reais são regidos pelos seguintes
princípios:

Também conhecido pela expressão latina jus abutendi.
Também conhecido pela expressão latina rei vindicatio.
12 Cf. BRANDÃO, Débora Vanessa. C. in Direito das Coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 155
(coleção Direito Civil, volume 4, Orientação Giselda Hironaka e Coordenação de Débora Vanessa Caús
Brandão).
13 Cf. BARROS, André de Carvalho. In Direito Civil: direito das coisas. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008 (Coordenação Débora Vanessa Caús Brandão. Orientação: Giselda Hironaka).
14 Direito civil esquematizado, v. 2; coordenador Pedro Lenza. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2014. – (Coleção esquematizado).
10
11
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Aderência, especialização
ou inerência:

"estabelece um vínculo entre o sujeito e
a coisa;

Absolutismo:

"os direitos reais exercem-se erga
omnes (contra todos), que devem
abster-se de molestar o titular. Surge
daí o direito de sequela ou jus
persequendi e o jus praeferendi;

Publicidade ou
visibilidade:

"o registro e a tradição atuam como
meios de publicidade da titularidade
dos direitos reais;

Taxatividade:

"o número dos direitos reais é limitado,
taxativo. Direitos reais são somente os
enumerados na lei (numerus clausus);

Tipificação ou tipicidade:

"os direitos reais existem de acordo com
os tipos legais;

Perpetuidade:

"a propriedade é um direito perpétuo,
pois não é perdido pelo não uso. Já os
direitos obrigacionais são transitórios:
cumprida a obrigação, extinguem-se;

Exclusividade:

"não pode haver dois direitos reais, de
igual conteúdo, sobre a mesma coisa;

Desmembramento:

"desmembram-se do direito-matriz,
que é a propriedade, constituindo os
direitos reais sobre coisas alheias.
Quando estes se extinguem, a
titularidade plena retorna às mãos do
proprietário (princípio da
consolidação)".

cf. Gonçalves
Princípios

Cristiano Sobral Pinto15 salienta que são princípios dos direitos reais os abaixo
relacionados:

Princípios dos Direitos Reais

 Cristiano Sobral Pinto. Direito Civil Sistematizado

A) ADERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÃO OU 

“Estabelece um vínculo entre o sujeito e a coisa;

INERÊNCIA:
B) ABSOLUTISMO:

 “Os direitos reais exercem-se erga omnes (contra

todos), que devem abster-se de molestar o titular. Surge
daí o direito de sequela ou jus persequendi e o jus
praeferendi;

SOBRAL PINTO, Cristiano. Direito Civil Sistematizado. 5.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: MÉTODO, 2014.
15
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C) PUBLICIDADE OU VISIBILIDADE:

 “O registro e a tradição atuam como meio de

publicidade da titularidade dos direitos reais;
D) TAXATIVIDADE:

 “O número dos direitos reais é limitado, taxativo.

Direitos reais são somente os enumerados na lei
(numerus clausus);
E) PERPETUIDADE:

 “A propriedade é um direito perpétuo, pois não é

perdido pelo não uso. Já os direitos obrigacionais são
transitórios: cumprida a obrigação, extinguem-se;
F) EXCLUSIVIDADE:

 “Não pode haver dois direitos reais, de igual conteúdo,

sob a mesma coisa;
G) DESMEMBRAMENTO:

 “Desmembram-se

do

direito-matriz,

que

é

a

propriedade, constituindo os direitos reais sobre as
coisas alheias. Quando esses se extinguem, a
titularidade plena retorna às mãos do proprietário
(princípio da consolidação).
H) PREFERÊNCIA:

 “Normalmente presente nos direitos reais de garantia,

trata-se um privilégio do titular de um direito real em
obter o pagamento de determinado débito”.

3. OBRIGAÇÕES E DIREITOS REAIS

No âmbito do estudo dos direitos reais, é imprescindível salientar a diferenciação entre
obrigações propter rem, ônus real e eficácia real dos contratos. Panoramicamente, temos o
seguinte quadro esquemático:

Propter Rem

Ônus real

 Decorre da Lei;

 Limita o uso e gozo da  É

 Incide sobre o bem, não

coisa.

importa quem seja o  É um gravame.
titular.

 Não pode ultrapassar o

valor da coisa.

Eficácia Real
direito

obrigacional

(direito pessoal).
 Decorre da vontade das

partes.
 Afeta terceiros.

10
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 É imposta ao proprietário

pelo simples fato de ser
proprietário de um bem.

As obrigações propter rem são chamadas de ambulatórias uma vez que acompanha a
coisa, independentemente de quem seja o proprietário, vale dizer, o devedor de uma
obrigação, neste caso, não se obriga por sua vontade, mas sim por ser proprietário de um
bem. Não podemos confundir com a obrigação de ônus real, que é aquela limitadora, o uso e
o gozo da coisa, ou seja, é um gravame, como os direitos reais de garantia.16 Também não
podemos confundir com a obrigação de eficácia real17, sendo aquela que tem natureza de
direito pessoal, mas ganha oponibilidade a terceiros, se previsto em Lei e obedecidas as
formalidades legais, como o registro, como no caso do pacto adjeto chamado de retrovenda
(art. 505 do Código Civil), que é oponível contra terceiros.

4. TEORIA DA POSSE

4.1.

Noções gerais e teorias explicativas

Historicamente, a posse era tratada como mero apêndice da propriedade, ou seja, não
tinha autonomia conceitual. Não era um direito em si mesmo e assim perdurou até o advento
das obras de Savigny, denominada de teoria da posse e, nesta obra, ele salientou a autonomia
da posse, e que a mesma era a conjugação de dois elementos para que se tenha a posse:
(a) Corpus: apreensão, contato físico com a coisa.
(b) Animus rem sibi habendi: vontade de ter a coisa como sua, vontade de ser dono.

Ao conferir autonomia à posse, para tanto, deveria ter a apreensão ou contato físico
com a coisa, assim como a vontade de ter a coisa para si, de ser dono. Perceba que a teoria
de Savigny era subjetivista, uma vez que focava no animus. Mas seu posicionamento foi

Essa obrigação é limitada ao valor da coisa.
Art. 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, não importa a rescisão
do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o
primitivo contratante.
16
17
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avançado, pois conferiu autonomia à posse. A crítica que fizeram a ele é que nem todo
possuidor tem a intenção de ser dono, como o caso do locador.
Ihering, discípulo de Savigny, escreveu a teoria simplificada da posse, em que salientou
a teoria objetiva, em que basta o corpus, ou seja, o contato físico com a coisa para que se
tenha a posse. Esta dualidade teórica permeia o debate civilista acerca da posse. O Código
Civil, no artigo 1.196 salientou que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O artigo 1.228 do CC,
estabelece os seguintes poderes inerentes à propriedade18:

Uso
Art. 1.228 do CC/02
Gozo ou fruição
Poderes inerentes ao Direito de
Propriedade
Livre disposição

Reivindicação

Pode o possuidor ter o uso ou gozo para ter a posse, isto é, o CC adotou a teoria objetiva
de Ihering, uma vez que exige o contato físico para ter a posse. Possuidor é o que tem o uso
ou a fruição do bem, que nada mais é senão o contato físico. Não obstante, faz algumas
concessões à teoria de Savigny, como no caso da usucapião, uma vez que exige a posse com
animus domini. Temos, ainda, as seguintes exceções à teoria objetiva, em que qualificará ou
desqualificará a posse.

4.1.1. Qualificação da posse

Fala-se em posse qualificada quando reputa a alguém que não tem contato físico como
sendo possuidor. A estes, só são possuidores porque o sistema atribuiu. São duas hipóteses:

Artigo 1.228 do CC: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavêla do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
18
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(a) Desdobramento da posse19, que decorre de uma relação contratual,
conferindo a alguém que, entregou o contato físico da coisa a um terceiro a
qualidade de possuidor [é o caso da posse direta e posse indireta].20 O
ordenamento desdobra a posse em direta e indireta para fazer com que,
aquele que concedeu a posse a um 3º, por força de um contrato, não perca
a qualidade de possuidor e que possa continuar se valendo dos mecanismos
de defesa da posse.21 Importante ressaltar que só há desdobramento de
posse se houver relação contratual, vale dizer, só há o desdobramento por
contrato. Se não houver contrato, a posse é plena. É possível subdesdobramentos da posse ou desdobramentos de diferentes graus, como na
sub-locação. O locatário, quando sub-loca, cria um novo grau de
desdobramento (sub-desdobra). Com relação ao locador, será possuidor
direto. Com relação ao sub-locatário, o locatário será possuidor indireto.
(b) Posse civil ou posse contratual ou cláusula constituti ou constituto
possessório22: é a disposição, inserida em um contrato, pela qual alguém,
que nunca teve contato físico com a coisa, passa a ser reputado possuidor.
São exemplos de constituto possessório:
(i)

Contrato de leasing, uma vez que o devedor, ao escolher o carro, o
banco compra o carro para si, mas a posse é do contratante
(arrendatário). Se ele parar de pagar, o banco proporá ação de
reintegração de posse. O contrato de leasing confere ao banco a
qualidade de possuidor (indireto).

(ii)

Leilões da casa própria da Caixa Econômica Federal, em que, o
imóvel adquirido poderá ser alienado, inclusive com o ex-mutuário
na posse do imóvel. O novo adquirente não tem posse e, assim
sendo, terá que valer-se da imissão na posse.23 Como a Caixa tinha a
posse indireta, poderá transferir a posse indireta para o novo

Art. 1.197 do CC/02. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em
virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor
direto defender a sua posse contra o indireto.
20 Como nos casos de Locação, usufruto, depósito.
21 Enunciado 76 do CJF: Pode o possuidor direto demandar contra o indireto e vice-versa.
22 Também chamado de posse jurídica.
23 No procedimento comum.
19
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adquirente, configurando o constituto possessório, de modo que
poderá valer-se da reintegração de posse.24

Alguém que não tem
contato físico é
considerado possuidor

Desdobramento da posse

Só são possuidores
porque o sistema atribuiu

Posse civil ou posse
contratual ou cláusula
constituti ou constituto
possessório

Qualificação da Posse

Contrato de leasing
Leilões da casa própria da
Caixa Econômica Federal

4.1.2. Desqualificação da posse

Há situações em que possuem contato físico, mas não são possuidoras, ou seja, não são
possuidores por força de Lei (desqualificação da posse). O sistema não reputa possuidor,
mesmo tendo o contato físico. São três os casos, em que são chamados de mera detenção:

(a)

Fâmulo da posse (Art. 1.198): fâmulo da posse é o gestor da posse. É quem
apreende a coisa tendo em vista uma relação de subordinação para com
terceiro. É o que tem contato físico por força de subordinação jurídica, como
o caseiro, adestrador, veterinário, peão da fazenda, etc.25 O artigo 1.228 diz
que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha. Um seguimento da doutrina afirma que a parte final do artigo “ou
detenha”, deve ser ignorado pelo intérprete (tido como não escrito), de
modo a fazer sentido com o sistema, uma vez que o detentor não é
possuidor.

(b)

Atos de mera tolerância ou permissão (Art. 1.208): como o empréstimo da
coisa (comodato). Também é o caso de mera detenção. O artigo em comento
ressalta que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância

Outro exemplo é o caso de contrato de compra e venda em que o vendedor passa a ser locatário do
adquirente, de modo que, pela cláusula constituti, é possível transferir a posse ao adquirente (novo locador).
25 O CPC de 73 estabelecia que se ação for indevidamente ajuizada contra o famulo da posse, estaria obrigado
a indicar o legítimo proprietário, sob pena de responder por perdas e danos (nomeação á autoria). A
nomeação à autoria visava a correção da ilegitimidade passiva.
24
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assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Entretanto, admitem surrectio e supressio.26 Uma hipótese em que o
comodatário pode usucapir consiste no caso de esbulho decorrente de
mora.27
(c)

Permissão de uso de bem público: o permissionário não é possuidor, mas
sim mero detentor com relação ao Poder Público, porque o ordenamento o
desqualifica como possuidor com relação ao Poder Público (para impedir o
usucapião, por exemplo). Em relação a terceiros, é considerado possuidor.

Fâmulo da posse
Não são possuidores por
força de Lei
Atos de mera tolerância ou
permissão

Desqualificação da Posse
São situações em que
possuem contato físico,
mas não são possuidores.

4.2.

Permissão de uso de bem público

Objeto da posse

O objeto da posse consiste na coisa, abrangendo bens corpóreos tão somente, uma vez
que de acordo com a teoria objetiva da posse, é imprescindível o contato físico. Os bens
incorpóreos28 não possuem materialidade, não sendo, portanto, objeto de posse. No que
tange a estes (incorpóreos), temos duas consequências acerca da insuscetibilidade de posse:

(a) Não é possível utilizar interdito possessório para bens incorpóreos.29 O
instrumento processual cabível, neste caso, tutela específica ou perdas e
danos.
São figuras do abuso do Direito e qualquer Direito pode ser exercido abusivamente.
Se emprestei um apartamento até 30 de abril. Em 1º de maio, passou a ser possuidor injusto, passando a
correr o prazo de usucapião.
28 Como direitos autorais.
29 Neste sentido: Súmula 228 do STJ.
26
27
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(b) Impossibilidade de alegação de usucapião de bens incorpóreos: um dos
requisitos da usucapião é a posse e, se são insuscetíveis de posse, não cabe
usucapião. A exceção está na Súmula n. 193 do STJ, que admite a usucapião
de linha telefônica. Todavia, está fora de uso por não mais ter valor econômico.

Bens Corpóreos

Bens Inorpóreos

Não são objeto da posse;
Somente estes são objeto da posse;

Fundamento:
materialidade;

Fundamento: Teoria Objetiva da
Posse, que afirma que a posse
pressupõe contato físico com a coisa.

não

possuem

Consequências:
(a) Não pode valer-se de interdito
possessório;
(b) Impossibilidade de alegação de
usucapião.

4.3.

Composse

Consiste no exercício simultâneo da posse por duas ou mais pessoas. Em outras palavras,
se concomitantemente duas ou mais pessoas exercerem a mesma posse, sobre a mesma
coisa, da mesma natureza, estaremos diante da composse. Não se confunde com
desdobramento de posse, uma vez que neste, há o exercício concomitante, mas com naturezas
distintas, uma vez que um possuidor será direto e o outro, indireto. Na composse, ou todos
são possuidores plenos, ou todos são diretos ou todos indiretos. Deve ser da mesma natureza.
Assim sendo, temos que deve haver pluralidade de sujeitos e indivisibilidade30 do objeto.31
Dentre os efeitos da composse, temos:

(a)

Cada

compossuidor

exerce

os

seus

poderes

sobre

o

todo,

independentemente de sua fração ideal (sua parte).

Impede a usucapião entre os compossuidores, uma vez que todos exercem seus poderes sobre o todo. O
STJ previu uma exceção, admitindo a usucapião em composse, quando o usucapiente (um dos copossuidores), exercer a posse com exclusividade, excluindo todos os demais.
31 Como marido e mulher, companheiro e companheira, herdeiros.
30
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(b)

Cada compossuidor pode defender o todo, independentemente de sua
quota.

(c)

Consentimento do cônjuge, uma vez que nas ações possessórias, a
participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas
hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado (art. 73, parágrafo 2º
do CPC de 2015).32 Interessante ponderar que, ações possessórias não são
ações reais33, mas sim, pessoais. Todavia, em caso de composse, como a
disputa por uma casa habitada pelos cônjuges, é indispensável o
consentimento.34

Mesma posse;

Elementos

Exercício simultâneo
da posse por duas ou
mais pessoas

Sobre a mesma coisa;

Da mesma natureza.

Composse

Cada co-possuidor exerce os
seus poderes sobre o todo,
independentemente de sua
fração ideal (sua parte).

Efeitos

Cada co-possuidor pode
defender o todo,
independentemente de sua
quota.

Consentimento do cônjuge

CPC de 2015, Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse
sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1 o Ambos
os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo
quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a
ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a
bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre
imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou
do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. § 3o Aplica-se
o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.
33 Por falta de tipicidade.
34 Se o bem era apenas de um dos cônjuges, como os adquiridos antes do casamento, não há que se falar em
consentimento, por não ser ação real.
32
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Um exemplo interessante de composse é o caso da usucapião conjugal, em que cônjuge
pretende usucapir a meação do outro quando houver abandono de lar, uma vez que, com o
abandono do lar, cessou a composse e, o que “ficou” estará na posse exclusiva do bem (CC,
art. 1.240-A).35

4.4.

Espécies de posse

O Código Civil previu dois critérios classificatórios, o (a) subjetivo, que pode ser de boafé ou de má-fé e o (b) objetivo, pode ser justa ou injusta. Ressaltam Farias e Rosenvald que
“a qualificação da posse como justa, injusta, de boa ou má-fé, acarreta diversas implicações
em sua eficácia, em matéria de direito aos frutos, benfeitorias, legitimação para as ações
possessórias e prazo de aquisição da propriedade para fins de usucapião”.36
Posse de boa-fé ou de má-fé dizem respeito ao conhecimento ou não do possuidor, de
eventuais vícios que incidem sobre a coisa. Se conhece o vício, a posse será de má-fé. Se
desconhece, será possuidor de boa-fé. Interessante ponderar que a posse de má-fé não
impede a ocorrência dos efeitos da posse, que decorrem seja na de boa ou de má-fé. Na de
má-fé, o que altera, para efeito de usucapião, são os prazos, que são mais extensos. Com
relação ao critério objetivo, o Código Civil explicou os casos de posse injusta, sendo estas as
hipóteses:

(a) Posse violenta: no caso de esbulho ou roubo.
(b) Posse clandestina: no caso do furto, ou seja, “adquire-se às ocultas de
quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo
que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas”.37
(c) Posse precária: no caso do empréstimo e “resulta do abuso de
confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do
prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou
CC, art. 1240-A, que diz que “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição,
posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros
quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) § 1o O direito previsto no caput não
será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
36 Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 105.
37 Cf. FARIAS-ROSENVALD, Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 106.
35
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obrigacional que originou a posse. Inicialmente, o precarista era
qualificado como titular de uma posse direta e justa, obtida através de
negócio jurídico celebrado com o proprietário ou possuidor,
conduzindo-se licitamente perante a coisa. Todavia, unilateralmente
delibera por manter o bem em seu poder, além do prazo normal de
devolução, praticando verdadeira apropriação indébita”. 38

Em não demarcando o que vem a ser posse justa, faz-se raciocínio a contrario sensu, ou
seja, não sendo qualquer destas hipóteses, a posse será justa.

Posse de boa-fé

Possuidor desconhece
vícios sobre o bem.

Posse de má-fé

Possuidor sabe dos vícios
sobre o bem.

Posse justa

Não viciada

(a) Critério subjetivo

Classificação da Posse

Posse violenta: no caso
de esbulho ou roubo.

(b) Critério objetivo

Posse injusta.

Posse clandestina: no
caso do furto.

Posse precária: no caso
do empréstimo.

O Código Civil admite o convalescimento do vício objetivo, ou seja, o saneamento ou
interversão ou transmudação, consiste no saneamento ou restabelecimento do vício da posse.
São duas as hipóteses:

(a) Quando cessada a causa que lhe originou, independentemente de
prazo.
(b) Após ano e dia.

38

Cf. FARIAS-ROSENVALD, Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais, 2015, p. 106.
19

Introdução ao Direito Civil: Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

Todavia, no caso de posse precária, não há que se falar em convalescimento, ante a
relação de confiança. A posse precária nunca convalesce, uma vez que a natureza jurídica dela
é de mera detenção, ou seja, a posse precária não é posse, é detenção.39 As demais posses –
violenta ou clandestina – após ano e dia ou quando cessada a causa que lhe originou, se
convalescerão, tornando-se, portanto, em posse justa. Há um caso em que a posse precária
admite usucapião, quando houver alteração da natureza da posse. Enquanto for precária, não
passará de mera detenção. Entretanto, se o comodatário incorrer em mora, estará
esbulhando a coisa (esbulho contratual), tornando a posse violenta, cessando em ano e dia.

4.5.

Função social da posse

A Constituição e o Código Civil não falam expressamente sobre a função social da posse,
mas sim, da função social da propriedade e, assim sendo, é um ônus imposto a todo e qualquer
proprietário (CF/88, art. 5º, XXIII). Eventualmente, se o proprietário for desidioso e descumprir
a função social propriedade e alguém a cumprir em seu lugar, estaremos diante da função
social da posse. Esta é um sucedâneo natural da função social da propriedade.
Quem primeiro se valeu desta noção foi Hernandez Gil, autor espanhol, que chamou de
teoria sociológica da posse.40 No CC/02, como ressaltado, a noção é implícita. Entretanto, na
exposição de motivos, Miguel Reale denominou de posse-trabalho, enaltecendo que houve o
acolhimento da noção de função social da posse, ainda que de forma implícita.
Exemplificando, temos:

(a) Redução dos prazos de usucapião extraordinário e ordinário (parágrafos
únicos dos artigos 1.23841 e 1.24242 do CC/02): se o usucapiente estiver

Art. 1.208 do CC/02.
Cf. FARIAS-ROSENVALD, Direito Civil – Reais, 2015.
41 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel,
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo
único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel
a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
42 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com
justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste
artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo
cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou
realizado investimentos de interesse social e econômico.
39
40
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cumprindo função social da posse, seja morando ou tiver tornado a terra
produtiva, o juiz poderá reduzir o prazo de usucapião em 5 anos.
(b) Impossibilidade de discutir propriedade em sede de ação possessória (Art.
1.210, § 2º)43: a ação possessória será julgada em favor do melhor possuidor,
pouco interessando quem seja o proprietário.44
(c) Desapropriação judicial indireta45(§§ 4º e 5º do art. 1.228)46: o proprietário pode
perder o bem no caso de desapropriação judicial indireta. Dentre os
elementos para tanto, temos:
 Área extensa, rural ou urbana;
 Posse de boa-fé por 5 anos;
 Grupo indeterminado de pessoas;
 Realização de obras e serviços relevantes.
 Pagamento de Indenização ao Proprietário.47
 Pedido pode ser formulado em ação autônoma de desapropriação

judicial indireta ou por exceção substancial em contestação.48

Pode ser feito o pedido pelo Ministério Público se houver interesse social,49 seja como
autor ou como fiscal da Lei. O enunciado n. 308 da Jornada de Direito Civil (CJF), será paga,
ordinariamente, pelos próprios possuidores. Se de baixa renda e a finalidade for a moradia, a
indenização será paga pelo Poder Público, com fundamento no direito social de moradia,

43 Art.

1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [...]. § 2 o Não obsta à manutenção
ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
44 Perdeu o objeto a Súmula n. 487 do STF, uma vez que esta súmula permitia ao juiz julgar em favor do
melhor proprietário, quando ambas as posses fossem fundadas na propriedade, como o caso de autor e réu
requerendo proteção possessória tendo em vista a propriedade. Atualmente, prevalece o entendimento de
que não julgará em favor do melhor proprietário, mas sim em favor do melhor possuidor.
45 No Direito Administrativo tem outro significado a desapropriação indireta, que é a noção de apossamento
administrativo.
46 Art. 1.228, § 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em
extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas,
e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz
de interesse social e econômico relevante. § 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa
indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel
em nome dos possuidores.
47 Não pode ser usucapião, uma vez que este é modo originário e gratuito.
48 Se o Juiz acolher o pedido de desapropriação judicial indireta na contestação, a ação proposta deve ser
julgada improcedente.
49 Conforme o Enunciado n. 305 da Jornada de Direito Civil (CJF).
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previsto na Constituição Federal (art. 6º). Será o Município o responsável pela indenização, se
na zona urbana e a União, se na zona rural. Enquanto não paga a indenização, não será lavrado
o registro, de modo a impedir o perecimento da propriedade.

Área extensa, rural
ou urbana;

Redução dos prazos
de usucapião
extraordinário e
ordinário
Exemplos
Função social da
posse

Desapropriação
judicial indireta
Código Civil de 2002

Determinada
Judicialmente
Requisitos

Impossibilidade de
discutir
propriedade em
sede de ação
possessória

Posse de boa-fé por
5 anos;
Grupo
indeterminado de
pessoas;
Realização de obras
e serviços
relevantes.
Pagamento de
Indenização ao
Proprietário

Interessante é que o fundamento da desapropriação judicial indireta é a função social
da posse, uma vez que as pessoas ali envolvidas não são proprietárias, mas sim, possuidoras.
Não podemos confundir a desapropriação judicial indireta com a usucapião especial urbana
coletiva, previsto nos artigos 10 a 12 do Estatuto da Cidade. Há muitas semelhanças, inclusive
o fundamento é o mesmo – a função social da posse. Todavia, a usucapião especial urbana
coletiva apresenta os seguintes requisitos:

(a) Área urbana superior à 250 m2;50
(b) Posse pode ser de boa-fé51 ou de má-fé, pelo prazo de 5 anos.
(c) População de baixa renda.52
(d) Finalidade de moradia, exclusivamente.
(e) Independe de indenização, uma vez que a usucapião é modo originário e
gratuito de aquisição da propriedade.

Se for até 250 m2 será usucapião especial urbana individual, conforme artigo 1240 do Código Civil.
A boa-fé não é elemento da usucapião, neste caso.
52 A desapropriação judicial indireta não exige, necessariamente, ser a população de baixa renda. No México,
fala-se em direito civil dos pobres para salientar um regime jurídico civil de proteção dos pobres.
50
51
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(f) Pedido pode ser formulado em ação autônoma ou por meio de exceção
substancial na contestação, uma vez que a Súmula n. 237 do STF permite que
todo usucapião pode ser alegado como matéria de defesa.
(g) Não pode ser pedido pelo Ministério Público por meio de ação, mas pode atuar
como fiscal da Lei. O Estatuto da Cidade legitimou as Associações de
moradores como substitutos processuais como legitimados.

A bem da verdade, só vai valer-se da desapropriação judicial indireta53 quem não
conseguir preencher os requisitos da usucapião especial urbana coletiva, como áreas rurais
ou se a população não for de baixa renda. Em outro formato, temos as diferenças entre os
institutos.

Desapropriação judicial indireta

Usucapião especial urbana coletiva

1. Área extensa, rural ou urbana;

1. Área urbana superior à 250 m2;

2. Posse de boa-fé por 5 anos;

2. Posse pode ser de boa-fé ou de má-fé,
pelo prazo de 5 anos.

3. Grupo indeterminado de pessoas;

3. População de baixa renda.

4. Realização

4. Finalidade de moradia, exclusivamente.

de

obras

e

serviços

relevantes.

Com o advento da Lei 13.465/17, não
mais se exige que seja população de
baixa renda e nem a finalidade de
moradia,

podendo

ter

finalidade

comercial.
5. Pagamento

de

Indenização

ao

Proprietário.54

5. Independe de indenização, uma vez
que a usucapião é modo originário e
gratuito de aquisição da propriedade.

6. Pedido pode ser formulado em ação

6. Pedido pode ser formulado em ação

autônoma de desapropriação judicial

autônoma ou por meio de exceção
substancial na contestação, uma vez
que a Súmula n. 237 do STF permite

53
54

Esta modalidade que foi denominada por Miguel Reale de possetrabalho.
Não pode ser usucapião, uma vez que este é modo originário e gratuito.
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indireta ou por exceção substancial em

que todo usucapião pode ser alegado

contestação.55

como matéria de defesa.

7. Pode ser feito o pedido pelo Ministério

7. Não pode ser pedido pelo Ministério

Público se houver interesse social,56

Público por meio de ação, mas pode

seja como autor ou como fiscal da Lei.

atuar como fiscal da Lei. O Estatuto da
Cidade legitimou as Associações de
Moradores

como

substitutos

processuais como legitimados.

4.6.

Efeitos jurídicos da posse

4.6.1. Responsabilidade civil do possuidor

Se o possuidor estiver de boa-fé, a sua responsabilidade será subjetiva e só responderá
pela deterioração ou perda da coisa se demonstrada a sua culpa pela vítima. Se estiver de máfé o possuidor, a sua responsabilidade será objetiva, com risco integral, caso em que
responderá pela perda ou deterioração da coisa independentemente de sua culpa, mesmo
que proveniente de caso fortuito e força maior. Todavia, não afasta outras excludentes de
responsabilidade civil, como culpa exclusiva da vítima ou se provar que a coisa teria se
deteriorado independentemente de ele ter a posse.

Responsabilidade subjetiva
Possuidor de
boa-fé

pela deterioração ou
Só responderá se demonstrada a
sua culpa pela vítima
perda da coisa

Responsabilidade
Civil
Responsabilidade objetiva, com
risco integral
Possuidor de
má-fé

pela perda ou
Responderá independentemente
de sua culpa
deterioração da coisa

Se o Juiz acolher o pedido de desapropriação judicial indireta na contestação, a ação proposta deve ser
julgada improcedente.
56 Conforme o Enunciado n. 305 da Jornada de Direito Civil (CJF).
55
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4.6.2. Direito aos frutos

Os frutos são utilidades renováveis, ou seja, possuem periodicidade.57 De tempo em
tempo surgirão e, o que se coloca é: a quem pertencem? Via de regra, pertencem todos os
frutos ao possuidor de boa-fé. Excepcionalmente, os frutos pendentes58, o possuidor de boafé não tem direito, uma vez que o tempo de colheita dele ainda não chegou, caso em que
restituirá a coisa, sem colher o fruto pendente. Caso o possuidor de boa-fé tenha tido
despesas com o fruto pendente, terá direito ao ressarcimento deste custeio, para evitar o
enriquecimento sem causa.
Todavia, o possuidor de má-fé não faz jus a nenhum fruto e, se vier a colher algum fruto,
deverá ressarcir os prejuízos causados. Se colaborou de alguma forma para o custeio do fruto,
terá o direito à indenização com relação às despesas com a manutenção do fruto, igualmente,
com o fundamento na proibição do enriquecimento sem causa.

Todos os frutos o pertencem

Possuidor de
boa-fé

Não tem direito aos frutos
pendentes

Mas, tem direito ao ressarcimento
do custeio com a manutenção dos
frutos.

Frutos são
utilidades
renováveis
Frutos

Não faz jus a nenhum fruto

Possuidor de
má-fé

Se vier a colher algum fruto,
deverá ressarcir os prejuízos
causados

Mas, tem direito ao ressarcimento
do custeio com a manutenção dos
frutos.

4.6.3. Direito às benfeitorias
57
58

É o que diferencia de produto, que não são renováveis.
É aquele que não está no tempo de ser colhido.
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Benfeitoria são bens acessórios decorrentes de melhoramentos gerados na coisa,
podendo ser necessárias59, úteis60 ou voluptuárias.61 O critério classificatório da benfeitoria
é finalístico, ou seja, depende da finalidade da benfeitoria. Será necessária, útil ou voluptuária
poderá sofrer variações. Uma piscina em uma academia de natação, é necessária, em uma
academia de ginástica, será útil, ao passo que em uma casa de campo, sem aquecimento, será
voluptuária.
Difere de acessões, uma vez que estas também são bens acessórios, mas as acessões
não possuem finalidade, ou seja, o acréscimo não possui finalidade. Um curral em uma
Fazenda que explora exclusivamente a agricultura, será acessão, uma vez que o curral, neste
caso, não terá finalidade alguma. A regra geral das benfeitorias varia conforme o possuidor
seja de boa-fé ou de má-fé, vejamos:

(a) POSSUIDOR

DE BOA-FÉ:

tem o direito de indenização e de retenção62 pelas

benfeitorias necessárias e úteis, assim como o direito de levantamento.63 Se
não for possível retirar a benfeitoria, perderá a benfeitoria. O direito de
retenção é o que afirma a prerrogativa do possuidor de ficar com a coisa
(manter o contato físico) até ser pago/indenizado. Segundo o CPC, o direito de
retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de
conhecimento, para que o juiz reconheça, na sentença, o direito de retenção
e, ao autor compete alegar na inicial.64 Afirma ainda o CPC de 2015 que, a
existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em
contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e
justificadamente, do respectivo valor. Se não alegada no processo de
conhecimento, pode ainda ser alegada em embargos à execução, também

São emergenciais e afetam a estrutura do bem. São indispensáveis à própria manutenção da coisa.
São as que geram maior comodidade ao usuário.
61 Ou suntuárias, que são as que servem ao mero deleite do possuidor.
62 Trata-se de meio coercitivo de pagamento, como uma decorrência lógica da exceção do contrato não
cumprido. Cf. (FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual de Direito Civil – Volume único. Salvador: Editora
JusPodivm, 2017, p. 1367).
63 Direito de retirar, se possível for. Se não for possível, perderá a benfeitoria.
64 CPC de 2015, art. 538, § 2º.
59
60
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conhecido como embargos por retenção de benfeitorias.65 Interessante que
nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a
compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados
devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos
valores, nomear perito.66 Há, contudo, exceções ao direito de indenização e
retenção de benfeitorias:
(I). LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS (Lei de Locações, artigo 35): o locatário é

possuidor de boa-fé e só terá direito de indenização e retenção se for
previamente autorizado pelo locador. Todavia, esta regra é discutível
face as benfeitorias necessárias, sob pena de violar a boa-fé objetiva e
a vedação de enriquecimento sem causa.67
(II). COMODATO (art. 584 do CC): como é empréstimo gratuito, as benfeitorias

úteis não geram nem indenização nem retenção. Apenas as necessárias
são indenizáveis e geram direito de retenção.
(III). DESAPROPRIAÇÃO (art. 26, do DL n. 3.365/41): este artigo afirma que todas

as benfeitorias devem ser computadas no preço da indenização.
Contudo, há benfeitorias que podem ser realizadas a posteriori, ou seja,
depois de publicado o decreto expropriatório e a imissão da posse do
Poder Público expropriante. As benfeitorias realizadas neste lapso
temporal, teremos o seguinte regramento: benfeitorias necessárias são
sempre indenizáveis, ao passo que as úteis só serão indenizadas se
houver prévia autorização do poder público. As voluptuárias nunca
serão indenizadas. A jurisprudência afirma que as benfeitorias úteis
realizadas após a notificação do possuidor de boa-fé para restituir a
coisa gera direito de indenização, mas não de retenção.

CPC de 2015, Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] IV - retenção por
benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; [...] § 5 o Nos embargos
de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos
ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos
valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.
66 CPC de 2015, Art. 917. § 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa,
prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.
67 A Súmula 335 do STJ diz que é válida a cláusula de renúncia antecipada de indenização de benfeitorias
e direito de retenção. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald entendem que esta renúncia viola a
boa-fé objetiva.
65
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(b) POSSUIDOR DE MÁ-FÉ: via de regra, não faz jus ao direito de indenização, retenção
ou levantamento de qualquer espécie de benfeitoria. Pode, inclusive, ser
obrigado a indenizar, se causar qualquer prejuízo. O único caso que acarretará
direito de indenização (sem retenção) se dá no caso de benfeitorias
necessárias, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. Farias e
Rosenvald explicam que “tratando- se de melhoramentos introduzidos na
coisa para evitar que se deteriore, obrigatoriamente seriam custeados pelo
verdadeiro titular se detivesse o poder físico sobre a coisa. Daí a imposição do
pagamento”.68

Indenização
Boa-fé

Direitos

Retenção

Possuidor

Levantamento
Indenização
Regra

Não faz jus à direitos

Retenção
Levantamento

Má-fé
Indenização por
benfeitorias necessárias
Exceção

Tem direito

Sob pena de
enriquecimento sem
causa.

4.6.4. Tutela jurídica da posse

O Código Civil bifurcou a tutela jurídica da posse em tutela penal e tutela civil, ou seja, a
tutela jurídica é penal e civil.

4.6.4.1.

Tutela penal da posse

A tutela jurídica penal é retratada pelo desforço incontinenti, que é, grosso modo, a
legítima defesa da posse, que significa a possibilidade de autotutela, permitindo ao próprio
FARIAS-ROSENVALD. Curso de Direito Civil – volume 5 – Direitos Reais – São Paulo: Atlas, 2015, p.
146.
68
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titular e até mesmo o detentor, o exercício do direito de defesa da posse, aplicando-se todos
os requisitos da legitima defesa do direito penal:

(a) Atualidade ou iminência;
(b) Moderação dos usos dos meios necessários para repulsar a agressão.
(c) De direito próprio ou de terceiros.

No caso de excesso culposo em direito penal, há a punição naquilo que excedeu para
fazer a repulsa. No âmbito civil, o excesso de uso de legitima defesa da posse gera
responsabilidade objetiva, uma vez que estará caracterizado abuso de direito. Este não exige
elemento subjetivo, mas, apenas, objetivo.69

4.6.4.2.

Tutela civil da posse

A tutela jurídica civil é retratada pelos interditos possessórios, que são as ações
possessórias, representada por três modalidades:

Para o caso de esbulho, que é a perda da posse. Lembrando
Reintegração de posse 

que através da mora contratual, poderá incorrer em esbulho,
uma vez que caracterizará a privação da posse do bem.

Manutenção da posse

Para o caso de turbação, que é o embaraço, o incômodo ou
perturbação da posse.

Interdito proibitório

Para o caso de simples ameaças, que é o temor indevidamente
causado.

Entre os interditos possessórios aplica-se o princípio da fungibilidade, com a
possibilidade de propositura errônea da ação ou mutação do fundamento. As ações
possessórias podem ser de força nova ou de força velha. Será de força nova ou velha,
conforme a data da turbação ou esbulho. Se tiver menos de ano e dia, será de força nova. Se
tiver mais de ano e dia, será de força velha. Obviamente que a ameaça é sempre de força
nova, uma vez que é sempre atual.
69

Enunciado n. 37 do CJF.
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Sendo de força nova, terá procedimento especial, ao passo que a de força velha seguirá
o procedimento comum. A diferença entre ambos é a possibilidade de liminar, que afeta o
objeto cognitivo do processo. No procedimento especial, instaura-se um juízo possessório, ao
passo que no comum, o juízo é petitório. Só cabe liminar possessória, sem urgência, no
procedimento especial, o que não impede a possibilidade de concessão de tutela antecipada
no procedimento comum, se preenchidos os requisitos. Sem a prévia audição do Poder
Público, não é cabível a liminar possessória, ou seja, deve ser ouvido previamente.
Ainda, a concessão da liminar é baseada em prova documental. Se a inicial não estiver
acompanhada de prova documental, poderá o juiz marcar uma audiência de justificação de
posse, por parte do autor, que produzirá prova exclusivamente, sendo o réu citado para a
audiência e, só após, fluirá o prazo de resposta. Os civilistas clássicos aventavam ainda
algumas ações importantes, de grande utilidade prática, sendo, para eles, interditos
possessórios. Todavia, não são possessórias por faltarem a questão elementar destes
interditos: a posse. Vejamos:



AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE: não é possessória, uma vez que o propósito é colocar
o demandante na posse e, portanto, falta posse, que é o pressuposto
elementar de uma ação possessória. Trata-se de ação pelo procedimento
comum e, eventual liminar deve se dar por meio do preenchimento dos
requisitos da tutela provisória.



AÇÃO DE DANO INFECTO: é uma ação que pode ser manejada pelo proprietário e
pelo possuidor com o propósito de cominar uma sanção (astreintes) para o
prédio vizinho, que está em obra ou reforma, para que não acarrete dano ao
demandante. Ao buscar um pedido cominatório, está-se diante de uma
genuína tutela preventiva. Vindo a ocorrer o dano que se pretendia evitar,
terá direito à multa e a indenização por perdas e danos. Não é, portanto, ação
possessória. Pelo fato de ser manejada pelo possuidor não a transforma em
ação possessória.



EMBARGOS DE TERCEIRO: tem por finalidade impedir ou cancelar uma indevida
constrição judicial (penhora ou arresto) determinada em face de um bem de
terceiro (estranho ao processo). Igualmente, pode ser utilizada pelo possuidor
e pelo proprietário.
30
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AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA:70 não mais prevista no CPC, esta ação tem
por objeto o respeito aos direitos de vizinhança e as normas públicas de
construção (código de posturas). Pode ser proposta pelo proprietário,
possuidor, condômino ou Poder Público71, visando impedir obra nova, que é
aquela que não chegou na fase do acabamento. Se estiver na fase de
acabamento, a ação será demolitória. Apesar das diferenças, admite-se o uso
da fungibilidade entre “nunciação” e “demolitória”.

Dentre as características das ações possessórias (procedimentos especiais), temos:

(a) PROIBIÇÃO DE EXCEPTIO DOMINI: consiste na proibição de alegação de propriedade
em procedimento especial possessório. A Súmula 487 do STF afirma a mesma
coisa, ou seja, a proibição de alegação de direito de propriedade, uma vez que
deve julgar em favor do melhor possuidor, pouco interessando quem seja o
proprietário. Esta súmula excepciona tal impossibilidade, no caso de autor e
réu estiverem pleiteando proteção possessória fundada no direito de
propriedade, ou seja, ambas as posses são fundadas em direito de
propriedade, caso em que julgará em prol do melhor proprietário. Todavia,
esta súmula restou prejudicada pelo advento do § 2º do artigo 1.210 do
Código Civil, que não permite a alegação de direito de propriedade em sede
de possessórias. Estas devem ser julgadas em prol do melhor possuidor, de
modo a prestigiar a função social da posse.
(b) POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS: o CPC permite a cumulação de pedidos
na possessória, além da proteção possessória: (a) perdas e danos; (b)
desfazimento de construção ou plantação (obrigação de não fazer) e (c)
fixação de multa em caso de nova turbação ou esbulho (astreintes). Se
pretender cumular qualquer outro pedido, estará abrindo mao do

70 Era um dos raros casos de autotutela, uma vez que o CPC de 73 permitia ao proprietário notificar o vizinho

por AR ou com 2 testemunhas, para parar a obra. Neste caso, levava-se à homologação judicial e, se
homologada, era imposta uma multa com efeitos retroativos. A notificação extrajudicial era denominada de
jato de pedra, porque antigamente notificava o vizinho jogando uma pedra.
71 Todos os entes federados: União, Estados, DF e Municípios.
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procedimento especial, ante a incompatibilidade de rito, devendo, portanto,
seguir o procedimento comum.
(c) NATUREZA DÚPLICE: trata-se de possibilidade de, na própria contestação, o réu
formular pedido contra o autor, quais sejam, proteção possessória e perdas e
danos.72 Se o réu quiser formular pedido de desfazimento de plantação ou
construção ou a fixação de multa, deverá apresentar a reconvenção. Se quiser
formular qualquer outro pedido, deverá valer-se de ação autônoma.
(d) INTERVENÇÃO

DO

MINISTÉRIO PÚBLICO: como custus legis. Ordinariamente, por

versar sobre interesse patrimonial, não haveria a necessidade de intervenção
do MP. Entretanto, quando houver conflito coletivo por posse de terra rural,
há a necessidade de intervenção do MP. Ainda, se houver a presença de
incapaz ou de fundação, há a intervenção do MP.

5. DIREITO DE PROPRIEDADE

5.1.

Noções conceituais73

5.1.1. Considerações gerais

Um dos baluartes do Estado Liberal de Direito, recebeu tratamento destacado na
Constituição Brasileira de 1988, uma vez que no artigo 5º, XXII, salientou que é garantido o
direito de propriedade. Embora a Magna Carta ressalte a sua garantia, não há direitos
absolutos, uma vez que há outros direitos garantidos no texto constitucional. Assim sendo,
esta garantia – de propriedade – é prima facie, garantida em um primeiro momento, mas
conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas, devendo ser sopesado com outros direitos
envolvidos, como os interesses coletivos.
No âmbito internacional, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no
seu art. 17, nos 1 e 2 aduzem que: “1. Toda a pessoa, individual e coleti-va-mente, tem direito
à propriedade”. 2. Ninguém será privado de sua propriedade arbitrariamente”.

72
73

Por causa da natureza dúplice, não há necessidade de reconvenção nas possessórias.
Artigo 1.228 do CC/02.
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O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos) salienta
que (Art. 21, nos 1, 2 e 3) “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como
cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la
ley”.
O regime jurídico do direito de propriedade é de direito público, uma vez que o
fundamento de validade é a Constituição e não o Código Civil. Toda a estrutura e limitações
essenciais estão na Magna Carta. O que o Código Civil disciplina é as relações civis de direito
de propriedade.74 No que tange à função social da propriedade, temos também a forte
incidência do Direito Administrativo.
A Constituição Federal garante, ainda, a impenhorabilidade da pequena propriedade
rural (art. 5º, XXVI), aduzindo que, desde que trabalhada pela família, será impenhorável por
débitos inerentes à sua atividade produtiva.75 Esta norma, igualmente, não versa sobre norma
absoluta, uma vez que deve ser trabalhada pela família e os débitos devem ter relação com a
atividade produtiva.
O STF76 salientou que o direito de propriedade não é absoluto, sendo relativizado pelos
artigos:



Art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade;



Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;



Art. 5º, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;



Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real,

Cf. SILVA, José Afonso da.
CF/88, Art. 5º, XXIV - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
76 STF - MS n. 25.284 – rel. Min. Marco Aurélio.
74
75
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resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja
utilização será definida em lei.


§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.



§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.



§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação.



§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no
exercício.



§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Dentre as restrições ao direito de propriedade previstos no texto constitucional, temos:

5.1.2. Função social77

A propriedade, por comando constitucional, deve atender a sua função social. Este
elemento é inerente ao direito de propriedade ou é uma restrição ao mesmo. Bernardo
Gonçalves Fernandes explica que “Compreendemos a propriedade, agora, como socializada,
o que não significa a negação ou abolição de tal direito, mas antes a afirmação do mesmo
como algo maior que a esfera privada do seu sujeito titular. A propriedade deve oferecer uma
maior utilidade à coletividade”.78 A doutrina salienta que seria parte integrante do direito de
propriedade.79
Para José Afonso da Silva, o direito de propriedade é garantido, se atendido ao direito
de propriedade. Daniel Sarmento aduz que a função social é uma restrição ao direito de
propriedade, que é assegurado independentemente do cumprimento da função social.
Mesmo que não cumpra a sua função social, está protegida pela CF/88. Se não cumpre, há um
Além do artigo 5º, XXIII, temos o Art. 170, III que afirma “a ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade
privada; III - função social da propriedade” [...];
78 FERNANDES, Curso de Direito Constitucional, n. 5.2.
79 Posição de José Afonso da Silva, Bernardo Fernandes.
77
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grau de proteção menor, ao passo que, se cumpre, há um grau de proteção maior. O STF n.
MS 23.349, salientou a vedação da retirada arbitrária da propriedade, em que deve ser
observado o devido processo legal. Na ADI 2.213 MC, o STF salientou que o fato de a
propriedade ser improdutiva, não autoriza a sua invasão, mesmo que a pretexto de fomentar
a reforma agrária.
Com relação a uma definição constitucional de função social da propriedade, a CF/88
não define, no âmbito urbano, o que vem a ser a função social urbana, remetendo ao plano
diretor do Município. Nos termos do artigo 182, § 2º da CF/88, “a propriedade urbana cumpre
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor. O plano diretor é que irá dizer quais são as exigências que devem
ser estabelecidas para o cumprimento da Função Social.
Diferentemente, no âmbito rural80 a CF/88 demarcou o âmbito de atuação da função
social da propriedade, salientando, no artigo 186, que “a função social é cumprida quando a
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em Lei, os seguintes requisitos:
(a) Aproveitamento racional e adequado;
(b) Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
(c) Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
(d) Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.
Dentre as consequências jurídicas do não cumprimento da função social da
propriedade, temos, para os imóveis urbanos, a previsão no artigo 182, § 4º, ao passo que
para imóveis rurais, a regra do artigo 184. No âmbito urbano, “é facultado ao poder público
municipal, mediante Lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da
Lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de”:
(a) Parcelamento (divisão do terreno) ou edificação compulsórios;

80 Ressalta

Carlos Alberto Molinaro que “propriedade rural é todo prédio rústico de área contínua, qualquer
que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa
vegetal, florestal ou agroindustrial (cf. Lei n. 8.629/1993, art. 4º, I). Um conceito de propriedade rural pode
ser encontrado, também, na Lei n. 9.393/1996, pois pode ser entendida como imóvel rural uma área
contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada em zona rural do município (art. 1º, § 2º e
§ 3º)”. (MOLINARO, in Comentários à Constituição do Brasil - Coordenadores Científicos: Ingo Wolfgang
Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes e J. J. Gomes Canotilho – São Paulo: Saraiva/Almedina,
2013, comentário ao artigo 184).
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(b) Se não atendido, pode fazer com que a alíquota do IPTU seja progressiva ao longo
do tempo, até o limite de 15%.
(c) A última penalidade possível é a desapropriação (desapropriação-sanção), com
pagamento de títulos da dívida pública81 e não dinheiro.

Segundo Rogério Gesta Leal, [...] “a autoridade competente para legislar sobre essa
matéria, somente em área incluída no Plano Diretor para tal fim, observado o que dispõe a lei
federal sobre a matéria – Estatuto da Cidade –, crie norma específica exigindo do proprietário
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado
aproveitamento. Veja-se que, no ponto, o Estatuto da Cidade já se encarregou de trazer
diretrizes bastante específicas, eis que, em seu art. 5º, dispôs que “lei municipal específica
para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo
fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação”.82
No âmbito rural, o artigo 184 salienta que “compete à União desapropriar por interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social,
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de
sua emissão, e cuja utilização será definida em lei”.
Toda indenização por desapropriação deve ser prévia e justa, mas o pagamento na
desapropriação-sanção agrária é em TDA (título da dívida agrária), neste caso, resgatáveis em
até 20 anos.

5.1.3. Desapropriação

A desapropriação está prevista, constitucionalmente, no art. 5º, XXIV, que pode ser por
necessidade ou utilidade pública, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, que é a

Com prazo de resgate de até 10 anos, com a emissão aprovada previamente pelo Senado Federal. As
parcelas anuais serão iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização (indenização justa) e,
assegurado os juros legais.
82 LEAL, Rogério Gesta. in Comentários à Constituição do Brasil - Coordenadores Científicos: Ingo
Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes e J. J. Gomes Canotilho – São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013, comentário ao artigo 182.
81
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regra, ressalvados os casos previstos na CF/88, que são os do artigo 182, § 4º (Títulos da Dívida
Pública) e art. 184 (Títulos da Dívida Agrária).

5.1.4. Requisição

A requisição está prevista no artigo 5º, XXV, que aduz que “no caso de iminente perigo
público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano”.
Segundo Molinaro, “A requisição de bens e/ou serviços, nos termos em que prevista
pela Constituição da República (art. 5º, inciso XXV), somente pode incidir sobre a “propriedade
particular”, conforme adverte autorizado magistério doutrinário dominante, salvo o caso de
Decretação de Estado de Defesa ou de Estado de Sítio. A requisição pode revelar-se como
expropriatória ou não expropriatória, civil ou militar, pendente das razões justificatórias de
cada espécie. Em princípio, todos os bens podem ser objeto de requisição, exceção daqueles
vedados aos atos expropriatórios como retromanifestados”.83
Como se percebe, a requisição é para situações transitórias e urgentes. Diferentemente
da desapropriação, que é para situações permanentes e necessárias para a coletividade. A
autoridade competente poderá utilizar a propriedade particular, sem transferência da
propriedade. Há um uso temporário da mesma. Se causar prejuízo ao proprietário quando do
uso temporário, deverá o poder público indenizar posteriormente.

83 MOLINARO, in Comentários à Constituição do Brasil -

Coordenadores Científicos: Ingo Wolfgang Sarlet,
Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes e J. J. Gomes Canotilho – São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013,
comentário ao artigo 5º, XXIV.
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5.1.5. Expropriação-sanção

O artigo 243 versa sobre esta modalidade, que salienta que “as propriedades rurais e
urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da Lei, serão expropriadas e
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei, observado, no que couber,
o disposto no art. 5º”.84 No que tange ao trabalho escravo, como aduz nos termos da lei, é
norma não autoaplicável, por ser de eficácia limitada. Esta expropriação não gera direito à
indenização.

5.1.6. Propriedade no Código Civil

Propriedade é o mais amplo dos direitos subjetivos, com status Constitucional previsto
no inciso XXII do artigo 5º. Normalmente, a lógica da caracterização do Direito é a de direitoO parágrafo único enaltece que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
trafico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da Lei.
84
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poder. No âmbito do direito de propriedade, trata-se de um direito com quatro poderes.
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald salientam ser um feixe de poderes ao dispor do titular:

Uso
Poderes
Gozo ou fruição
Direito de propriedade
Livre disposição

Reivindicação

A soma destes poderes acima descritos, em face do mesmo titular, confere ao mesmo
do direito de propriedade, assim como o título, que é retratado pelo registro ou pela tradição.
Salientam Farias e Rosenvald que “é lugar comum afirmar que o registro, como modo
aquisitivo de propriedade, está para os bens imóveis (art. 1.227, CC) assim como a tradição
está para os bens móveis (art. 1.226, CC). O registro, porém, é uma tradição solene, eis que
demanda a formalidade do processamento perante o ofício imobiliário, sendo insuficiente a
subscrição do título ou a mera entrega da coisa ao adquirente. Temos de ser cuidadosos ao
utilizarmos o termo registro. Tanto pode significar um modo específico de aquisição de
propriedade imobiliária, como também o ato formal que concede publicidade à aquisição
pelas vias da sucessão, usucapião e acessão”.85

Título

Registro

Bem Imóvel

Tradição

Bem móvel

Direito de propriedade

Quem dispuser dos quatro poderes, mas não tiver o título, não terá propriedade. A
oponibilidade erga omnes, para valer, precisa do registro para valer perante a coletividade e
é o título que garante a oponibilidade. O domínio é a soma dos quatro poderes. Tendo o título,
terá a propriedade, não tendo o título, terá o domínio. Tendo o uso e gozo, terá a posse.
85

Curso de Direito Civil – Reais, 2015, n. 11.1.2.
39

Introdução ao Direito Civil: Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

PROPRIEDADE

DOMÍNIO
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(a) Uso

(a) Uso

(a) Uso

(b) Gozo ou fruição

(b) Gozo ou fruição

(b) Gozo ou fruição

(c) Livre disposição

(c) Livre disposição

(d) Reivindicação

(d) Reivindicação

+
Título
Proteção processual: Ação Proteção processual: Ação Proteção processual: Ações
reivindicatória
discriminatória

ou publiciana

possessórias

(bem

público)

Desmembrados o uso e fruição, teremos o direito real de coisa alheia denominado de
usufruto. O usufruto é o desmembramento dos poderes do domínio, mas a propriedade
mantém-se com o proprietário. Os direitos reais na coisa alheia nascem do desmembramento
dos poderes do domínio, mas a propriedade mantém-se com o titular, como no usufruto,
superfície, na servidão, nos direitos de garantia (hipoteca, penhor, anticrese). O titular
permanece como proprietário, mas o terceiro fica com parcela dos poderes do domínio.

5.2.

Direito real de laje

O direito real de laje não consiste em direito real na coisa alheia.86 Trata-se de
construção vertical superior ou inferior, que tenha sido acrescida a partir de uma construção
base, como unidade autônoma e distinta. Exige-se, portanto, funcionalidade própria face ao
imóvel principal. Terá matrícula própria no cartório de registro, de modo que o titular da laje
terá escritura pública própria, autônoma, independente do imóvel original.87 Isto significa que
um único imóvel terá dois direitos reais: o de propriedade e o de laje. Cada qual pagará seu
tributo, por unidade independente. Se no terreno tiver piscina, quintal, garagem, pertencerá
ao proprietário. O “lajeário” tem direito à laje, apenas.

86
87

Código Civil, Art. 1510-A a 1510-E.
Podendo ser hipotecado, por exemplo, independentemente do outro.
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A autorização de laje se dará de acordo com as posturas municipais e também incide o
direito de “não interferência” de um em face do outro, ou seja, do proprietário face o lajeário
e vice e versa. Se for o caso de ter áreas comuns a serem conservadas, as despesas comuns
devem ser partilhadas entre proprietário e o titular da laje, de forma proporcional. Pode tal
regramento ser objeto de contrato e, quanto a isto, aplica-se as normas referentes a
condomínios edilícios.
Há o direito de preferência88 se qualquer deles pretender alienar onerosamente. Deve
ofertar por escrito, para exercício do direito de preferência, sob pena de ineficácia da venda.
O direito de preferência, se não observado, autoriza ao outro o direito de depositar o valor
correspondente para ter para si a propriedade ou o direito de laje, conforme o caso.
O prazo para ajuizar ação de preferência89 é decadencial de 180 dias para adjudicar a
titularidade (da propriedade ou da laje), contados da alienação. Cristiano Chaves de Farias,
Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto aduzem que, pela regra da actio nata subjetiva, deve
(ria) tal prazo ser da data do conhecimento e não da alienação.90
A laje pode ser criada por negócio jurídico, como a doação e compra e venda, desde que
autorizada pelo poder público. Também pode ser constituída por usucapião, ante a anuência
tácita. É possível também por ato unilateral. É possível uma laje sobre a laje, denominada pelo
CC/02 de lajes sucessivas, podendo-se falar, ainda, em sobrelaje ou laje de 2º grau.91 Tal
prática é possível, desde que todos autorizem: poder público, proprietário e lajeário. Se
houver recusa imotivada, cabe suprimento judicial, uma vez que estar-se-ia diante de abuso
de direito. Construída a sobrelaje, se qualquer deles quiser alienar onerosamente, terá
preferência o titular da laje ascendente e, após, o da descendente, sempre com preferência
para o mais próximo.
Por ser um direito real autônomo, transmite-se com o falecimento do titular. Pode ser
partilhada em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A laje só se extingue pela

Ou prelação.
Há um litisconsórcio passivo necessário unitário entre o alienante e o terceiro adquirente.
90 FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual de Direito Civil: Volume único. Salvador: Editora JusPodivm,
2019.
91 FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual de Direito Civil: Volume único. Salvador: Editora JusPodivm,
2019.
88
89
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renúncia, usucapião, desapropriação e abandono.92-93-94 Outro fator extintivo é o da ruína,
exceto se no âmbito inferior. O lajeário não tem direito sobre o solo e, eventual direito de
reconstruir é do proprietário, não sendo obrigado a constituir novamente a laje, uma vez que
esta depende da vontade do proprietário. Todavia, se não reconstruir em 5 anos, transferirá
a titularidade para o lajeário, em claro exemplo de função social da propriedade.

5.3.

Extensão do direito de propriedade

A propriedade abrange95 o solo, espaço aéreo e subsolo, em profundidades úteis ao seu
exercício, não podendo se opor às atividades de terceiros que não violem seus interesses,
como os casos do metrô e avião.

1. Descoberta

2. Tutela jurídica

3. Propriedade aparente

4. Propriedade resolúvel

5. Função social da propriedade

Código Civil, Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o
conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem
vago, e passar, 3 (três) anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas
respectivas circunscrições. § 1º O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias,
poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, 3 (três) anos depois, à propriedade da União, onde quer
que ele se localize. § 2º Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando,
cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais.
93 Vide artigo 1276 do CC. Jornada III Direito Civil do STJ n. 316: “Eventual ação judicial de abandono de
imóvel, caso procedente, impede o sucesso de demanda petitória”. Jornada III Direito Civil do STJ n.
242: “A aplicação do CC 1276 depende do devido processo legal, em que seja assegurado ao interessado
demonstrar a não cessação da posse”. Jornada III Direito Civil do STJ n. 243: “A presunção de que trata o
CC 1276 § 2.º não pode ser interpretada de modo a contrariar a norma-princípio da CF 150 IV”.
94 Segundo Nelson e Rosa Nery, abandono “é forma de perda do direito de propriedade (CC 1275 III) pelo
desinteresse do titular quanto ao cuidado para com o objeto sobre o qual repousa o seu direito. É um
modo de perda de um direito que pode ser subjetiva ou objetiva. A hipótese do artigo sob comento é de
perda subjetiva: a coisa subsiste na posse de outrem, que passa a ter direito sobre ela” (Código Civil
Comentado, 2014, comentários ao artigo 1.276).
95 Artigo 1.229 do Código Civil de 2002.
92
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3.4.

Modos aquisitivos da propriedade

3.4.1. Considerações iniciais

As formas aquisitivas da propriedade podem ser organizadas em dois grandes grupos:
(a) Modo derivado ou
(b) Modo originário.
A diferença entre ambos está na translatividade. No modo originário, não há relação
jurídica entre o anterior e o novo proprietário, de modo que o anterior proprietário não
transmite (não há translatividade ou transferência). Se a aquisição é derivada, há transmissão
entre o proprietário anterior e o novo, o que se denomina de translatividade.

3.4.2. Modos de Aquisição Originária

Temos dois modos de aquisição originário da propriedade: as acessões e o usucapião.
As acessões, que podem ser naturais, originadas da natureza como aluvião ou avulsão.
Esta é decorrente de desprendimento abrupto que arranca um pedaço de terra de um lugar
para outro. Poderá reclamar de quem ganhou uma indenização ou devolução96, se possível.
Na aluvião há um desprendimento bem lento, gradativo, não gerando direito de indenização,
uma vez que permite ao proprietário tomar providências e, se não toma, deu causa, não
havendo, portanto, que se falar em indenização neste caso. No que tange à formação de ilhas,
se for no mar ou rios navegáveis, pertence à União. Se for em rio não navegável, pertencerá
ao proprietário ribeirinho respectivo. Temos, ainda, o abandono de álveo, este é entendido
como a superfície encoberta pelas águas do rio.97 Havendo desvio do curso do rio ou
secamento, a área pertencerá ao ribeirinho respectivo. São as acessões naturais.

96
97

No prazo decadencial de 1 ano.
Artigo 9º do Código de Águas.
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Alusão
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Naturais
Usucapião

Formação de ilhas
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Álveo abandonado

Originais
Modos aquisitivos
da propriedade
Derivados

Construções

Registros públicos
Artificiais

Plantações

As acessões podem ser artificiais, ou seja, por intermédio da intervenção humana, por
meio das construções e plantações. Adota-se a teoria da gravitação98, em que o acessório
segue o principal, em que as construções e plantações pertencem ao dono do solo. Se o valor
deles exceder o valor do solo, consideravelmente superior, e tiver sido realizada de boa-fé,
inverte-se a teoria da gravitação, de modo que o dono do acessório (plantação ou construção),
adquire o principal, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver
acordo.99
Interessante observar que as pertenças não seguem a teoria da gravitação, que são bens
que se acoplam a um bem principal para cumprir uma função determinada, como o trator na
fazenda, aparelho de som no carro, ar condicionado na casa ou escritório. Não é acessório.

3.4.3. Modo derivado de aquisição de propriedade: o registro público

O único modo de aquisição derivada se dá por registro público em cartório, que pode
ser por ato inter vivos ou causa mortis. A aquisição da propriedade tem por objeto a
transmissão, por contrato, doação ou sucessão, ensejando o registro público. No Brasil, os
direitos reais são adquiridos pelo registro e, o negócio jurídico, mesmo que celebrado por
escritura pública, não é o bastante, ensejando o registro.

CC, Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja
existência supõe a do principal. CC, Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela
embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.
99 Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as
sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo único. Se a
construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou
edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não
houver acordo.
98

44

Introdução ao Direito Civil: Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

(a) Propriedade (art. 1.245): Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
(b) Laje (art. 1.510-A, § 3º): Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma
constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor.
(c) Promessa de compra e venda (art. 1.417): Mediante promessa de compra e venda,
em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou
particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente
comprador direito real à aquisição do imóvel.

Interessante que, o registro acarreta presunção relativa de veracidade, comportando
prova em contrário. A presunção de propriedade que decorre do registro não é absoluta,
portanto. É relativa. Entretanto, o Registro Torrens100 é caso de presunção absoluta, que é
exclusivo para imóveis rurais e dependem de homologação judicial (jurisdição voluntária),
com intervenção do Ministério Público, perícia e publicação dos editais. Segundo Farias e
Rosenvald, “em nosso sistema jurídico, o Registro Torrens, de caráter excepcional, gera
presunção absoluta de propriedade. Ele consiste em um especial sistema registrário da
propriedade imóvel rural que, mediante sentença transitada em julgado, confere um direito
incontestável a quem o fizer, por se tornar portador de um certificado que o protege de
ulteriores impugnações. Pela presunção jure et de jure, nenhuma ação poderá atingi-la –
mesmo a reivindicatória –, exceto a rescisória”.101

REGISTRO

DE

TORRENS – PROCEDIMENTO - LEI

DOS

REGISTROS PÚBLICOS (LEI.

6015/73), ART. 277 E SS.
PROCEDIMENTO

 Requerimento da inscrição de imóvel rural no Registro Torrens; O
requerimento será devidamente instruído102:

É um mecanismo de valorização do imóvel rural, oriundo da Oceania, para registro de grandes terras.
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Volume 5 – Reais – São
Paulo: Atlas, 2015, p. 320.
102 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 278, I - os documentos comprobatórios do domínio do
requerente; II - a prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade; III - o memorial
de que constem os encargos do imóvel os nomes dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados, e a
indicação das respectivas residências; IV - a planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites:
1:500m (1/500) e 1:5.000m (1/5.000).
100
101
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 O levantamento da planta103:
 Às plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das
operações de campo, autenticadas pelo agrimensor.104
 Protocolo por parte do Oficial de Registro e autuação do
requerimento e documentos que o instruírem.
 Verificação se o pedido se acha em termos de ser despachado.105
 O imóvel sujeito a hipoteca ou ônus real não será admitido a
registro sem consentimento expresso do credor hipotecário ou da
pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus.106
 Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação,
poderá conceder o prazo de trinta (30) dias para que o interessado os
regularize. Se o requerente não estiver de acordo com a exigência do
oficial, este suscitará dúvida.107
 Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo-á a juízo para
ser despachado.108
 O Juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais se entender
que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará
expedir edital que será afixado no lugar de costume e publicado uma
vez no órgão oficial do Estado e três (3) vezes na imprensa local, se
houver, marcando prazo não menor de dois (2) meses, nem maior de
quatro (4) meses para que se ofereça oposição.109
 O Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento da parte, que, à custa
do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele
indicadas.110

Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 278, a) empregar-se-ão goniômetros ou outros
instrumentos de maior precisão; b) a planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada a
declinação magnética; c) fixação dos pontos de referência necessários a verificações ulteriores e de marcos
especiais, ligados a pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades, de maneira que a planta possa
incorporar-se à carta geral cadastral.
104 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 278.
105 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 277.
106 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 279.
107 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 280.
108 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 281.
109 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 282.
110 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 283.
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 Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público,
que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do
domínio ou preterição de outra formalidade legal.111
 Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre
o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de
quinze dias.112
 A contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a
descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos
em que se fundarem. § 2º Se não houver contestação, e se o Ministério
Público não impugnar o pedido, o Juiz ordenará que se inscreva o
imóvel, que ficará, assim, submetido aos efeitos do Registro Torrens.
 Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será
ordinário, cancelando-se, mediante mandado, a prenotação.113
 Da sentença que deferir, ou não, o pedido, cabe o recurso de
apelação, com ambos os efeitos.114
 Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial
inscreverá, na matrícula, o julgado que determinou a submissão do
imóvel aos efeitos do Registro Torrens, arquivando em cartório a
documentação autuada.115

Um tema interessante no que tange ao registro público é o do interesse de terceiros de
boa-fé, ensejando responsabilidade civil do Estado por erro no Registro. O STF afirmou que há
responsabilidade116 civil do Estado por erro do Tabelião, gerando evicção. O terceiro de boafé pode demandar contra o Estado.
Outro tema interessante é o da função social registral, uma vez que o Registro Público
desperta interesse da coletividade e de terceiros de boa-fé, que deve ser protegido no caso
de aquisição com fraude de execução.117 Mesmo em caso de fraude à execução, o terceiro de

Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 284.
Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 285.
113 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 286.
114 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 287.
115 Lei dos Registros Públicos (Lei. 6015/73), Art. 288.
116 STF – RE n. 175.739/SP
117 STJ - REsp n. 675.361/CE
111
112
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boa-fé deve ser protegido.118 No que tange aos registros públicos, como a presunção é
relativa, é possível falar em retificação:
(a) Em cartório, quando não houver interesse de terceiros. Se dá a retificação por
procedimento administrativo, como a correção do nome do adquirente.
(b) Retificação em juízo, em vara de registros públicos, quando houver interesse de
terceiros, mas quando não repercutir em ampliação de área. Se dá por
procedimento de jurisdição voluntária.119
(c) Retificação em vara cível, quando houver interesse de terceiros e ampliação da área
imobiliária, por procedimento comum.120
Uma última observação acerca da aquisição derivada e originária. Em sendo derivada a
aquisição, o adquirente ou donatário recebe a coisa com todos os eventuais vícios e gravames
que recaiam sobre a coisa. Em sendo originária a aquisição, o novo proprietário recebe o bem
livre de vícios.

3.4.4. Usucapião

3.4.4.1.

Considerações contextuais

É modo originário de aquisição da propriedade, de modo que não há translatividade,
não havendo qualquer relação com o antigo proprietário. A sentença que reconhece a
usucapião é meramente declaratória.121 É a prescrição aquisitiva, ou seja, é o fenômeno da
prescrição por uma outra face.122
A prescrição pode ser extintiva ou aquisitiva. Esta é a usucapião e, assim sendo, aplicamse à usucapião, todas as regras da prescrição, como as hipóteses de suspensão do prazo
prescricional, ou seja, se não corre prescrição, também não corre usucapião, como o caso do
brasileiro que estiver no estrangeiro a serviço público. O absolutamente incapaz também
não,123 assim como entre cônjuges na constância do casamento. Todavia o artigo 1.240-A,

STJ – Súmula n. 375.
Como a retificação do preço do contrato de compra e venda.
120 Artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos.
121 O artigo 973 do CPC de 1973 aduzia que deveria pagar o tributo como requisito para o registro.
122 CC, art. 1.244, que afirma que se aplicam à usucapião as regras da prescrição.
123 Exemplo: Imagine uma usucapião extraordinária e, quando perfaz 10 anos de posse e o proprietário
falece, deixando um herdeiro menor de idade, com 10 anos. Qual o prazo da usucapião? Enquanto for menor,
só corre quando fizer 16 anos, voltando a correr de onde parou, faltando, portanto, 11 anos.
118
119
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acrescido ao Código Civil, abre a possibilidade de usucapião conjugal em caso de abandono
do lar por 2 anos, ou seja, o cônjuge abandonado pode pedir usucapião da meação do outro
se houver abandono do lar por período superior a 2 anos.
Como ressaltado, é modo originário de aquisição de propriedade e outros direitos reais,
ou seja, não há translatividade entre o quem pleiteia usucapião e o antigo proprietário,
recebendo o bem sem gravames ou vícios. Todavia, quanto aos tributos, deve ser pago o IPTU
ou o ITR referente ao período que o preencheu os requisitos para usucapir, ou seja, se propôs
usucapião valendo-se da regra dos 15 anos, mas está na posse há 17 anos, deverá pagar
referente há 2 anos (17 – 15 = 2), limitados em 5 anos, que é o prazo prescricional para a
cobrança de tributos. Quando se fala de outros direitos reais, são os suscetíveis de posse,
como as servidões de passagem, a superfície, enfiteuse.124
Como última informação relevante acerca da usucapião, não importa a modalidade,
todas comportam a alegação por meio de ação ou defesa.125 Neste último caso, como matéria
de defesa, o pedido da ação deve ser julgado improcedente. Todavia, não comporta registro
da sentença de improcedência, uma vez que não houve a citação dos confrontantes e da
Fazenda Pública. Permite-se o uso dos documentos utilizados na acao anterior – como matéria
de defesa – como prova emprestada na ação de usucapião. Se for usucapião especial urbano
e especial rural, permite-se o registro público da sentença de improcedência.

3.4.4.2.

Requisitos para a usucapião

3.4.4.2.1. Requisitos Obrigatórios

(i)

Lapso temporal

O lapso temporal é imprescindível, até porque é a posse prolongada que gera o direito.
Assim, toda usucapião precisa de um tempo. Se de bem móvel, 5 anos, sem justo título e boafé e 3 anos, com justo título e boa-fé. O Código Civil admite a soma de posses (acessio
possessionis) ou sucessio possessionis. A acessio é por atos inter vivos, como compra e venda,
e a sucessio por causa mortis. Na usucapião especial, urbana e rural126 não admitem a soma
O STJ admitiu a possibilidade de usucapião de linha telefônica (Súmula n. 193).
Súmula n. 237 do STF.
126 No caso da usucapião urbano coletiva admite-se a soma de posses.
124
125
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de posses, uma vez que o que se leva em conta é a pessoa do possuidor. Curiosamente, o STJ
não admitia a soma de prazo no curso do processo de usucapião, ou seja, após o ajuizamento
da ação.127 Em overuling, mudou de entendimento e agora admite tal possibilidade,
possibilitando o complemento do prazo no curso128 da ação.129

(ii)

Coisa idônea

É o bem suscetível de usucapião, excluindo-se, portanto, o ar, o bem público, área
comum de condomínio edilício, como elevador e piscina. O que não tem vedação, pode ser
suscetível de usucapião. A coisa condominial não pode ser usucapida por um dos condôminos,
uma vez que todos são compossuidores e todos exercem a posse sobre o todo. O STJ admitiu
que é possível a usucapião se a posse for com exclusividade, alijando os demais. Outro ponto
interessante é o do bem de família, que pode ser usucapido, segundo o STJ,130 uma vez que
este é impenhorável apenas e não se encontra no âmbito de insuscetibilidade de usucapião.
Quanto ao bem público, não se pode usucapir a propriedade do bem público, porém, o
direito real de coisa alheia de bem público pode ser usucapida, como a servidão, a enfiteuse,
uma vez que a propriedade permanece com o poder público, de modo que os direitos reais
sobre coisa alheia pode.131 Ainda, o STJ admite a usucapião de bens pertencentes à sociedade
de economia mista e empresas públicas, por serem pessoas jurídicas de direito privado.132
Neste último caso, não há que se falar em usucapião se a empresa estatal for prestadora de
serviço público. Em assim sendo, o regime jurídico é de direito público, de modo que seu
patrimônio afetado é insuscetível de usucapião. A herança jacente é passível de usucapião,
uma vez que apenas com a sentença de herança vacante é que há a transferência para o poder
público.133 O STJ admite que, nestes casos de vedação, pode caber supressio.134

(iii)

127

Posse qualificada

STJ – REsp n. 30.325/SP.

128 Imagine a hipótese de o usucapiente ter 12 anos de posse. Como a ação demora, é possível complementar

os três anos faltantes no curso da ação, se permanecer na posse.
129 STJ – REsp n. 1.361.226/MG.
130 STJ – REsp n. 174.108/SP.
131 STJ – REsp 154.123/PE e REsp n. 575.572/RS.
132 STJ – REsp n. 120.702/DF.
133 STJ – REsp n. 253,719/RJ.
134 STJ – REsp n. 214.680/SP.
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É a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com o animus domini.135 Não é uma posse
qualquer, uma vez que se houver relação contratual, desqualifica a posse, impedindo a
usucapião. Neste caso, não há animus domini, uma vez que recebeu a posse por força de um
contrato. Se houver a propositura de uma ação pelo anterior possuidor ou proprietário, a
posse deixa de ser pacífica? Se a ação for julgada improcedente, não interrompe a contagem
do prazo prescricional.136 Se procedente o pedido de reivindicação da propriedade, impede a
usucapião, uma vez que descaracteriza a posse como mansa e pacífica.137 A posse qualificada
não precisa estar presente quando da propositura da ação, bastando provar que esteve na
posse pelo tempo necessário, conforme Súmula n. 263 do STF, caso em que o atual possuidor
também deverá ser citado, se for o caso.

3.4.4.2.2. Requisitos Facultativos

A presença dos dois requisitos facultativos – justo título e boa-fé – tem por efeito a
diminuição do prazo para pleitear usucapião.

3.4.4.2.2.1.

Justo título

É o instrumento público ou privado que seria idôneo para transmitir a propriedade se
não houvesse um vício que recai sobre ele. Exemplo, um registro nulo ou uma promessa de
compra e venda quitada e não registrada. Segundo Venosa, justo título é o fato gerador da
posse daquele que pretende a usucapião. Qual a razão pela qual determinada pessoa está na
posse de um imóvel.138
Segundo Medina e Araújo, “o que caracteriza a essência do justo título é a
representação de um ato jurídico que possibilite, em tese, a transmissão de direitos. Desta
maneira, denota-se que o termo justo não é um conceito vago a ser preenchido pelo juiz, pois
a verificação da aptidão de um título como hábil, para transferir um bem imóvel, constitui
matéria de simples averiguação pelo magistrado, cabendo ao mesmo valorar sobre a
existência deste requisito, para fins da usucapião ordinária (Jacques Ghestin, Traité de Droit

Adotando a teoria subjetiva de Savigny.
STJ – AR n. 440/SP.
137 STJ – REsp 332.880/DF.
138 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 197.
135
136
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Civil, p. 224). Consideram-se como títulos hábeis a criar a convicção de proprietário todos os
atos translativos de propriedade, tais como: escritura pública de compra e venda, a permuta,
a carta de arrematação e de adjudicação, a dação em pagamento, a doação, entre outros. O
compromisso particular de compra e venda quitado, e sem registro, também poderá ser aceito
como justo título. Muito embora não seja, prima facie, apto a transferir o domínio, constitui
um título em potência, que pode gerar o ato de transferência por adjudicação compulsória,
ou mesmo pela declaração de vontade por substituição judicial do art. 501 do CPC/2015.
Nesse sentido: “O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de
justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária” (STJ, REsp 941.464/SC, 4ª T.,
j. 24.04.2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão)”.139

3.4.4.2.2.2.

Boa-fé

É requisito facultativo, ressalte-se, e é a boa-fé subjetiva, ou seja, a posse deve ser de
boa-fé, consistente no estado de consciência do possuidor em não saber de qualquer mácula
na posse que tenha sobre o bem. Farias-Rosenvald-Netto ressaltam que “boa-fé é o estado
subjetivo de ignorância do possuidor quanto ao vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição
da coisa (art. 1.201 do CC). A boa-fé, portanto, é mais que o animus domini. Enquanto a maior
parte dos possuidores detém a intenção de dono – mas sabem que não são –, o possuidor de
boa-fé incide em estado de erro, que gera nele a falsa percepção de ser o titular da
propriedade”.140
Como é requisito facultativo para as modalidades de usucapião, admite-se a usucapião
da coisa furtada, pela modalidade extraordinária.

3.4.4.3.

Espécies de Usucapião

3.4.4.3.1. Usucapião Extraordinário141

MEDINA, José Miguel Garcia. ARAÚJO, Fábio Caldas de. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2018, comentário ao artigo 1.242.
140 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de Direito
Civil: Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 1477, n. 11.2.5.2.
141 Previsto no artigo 1.238 do Código Civil.
139
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Para esta modalidade de usucapião, são exigidos apenas os requisitos obrigatórios e o
prazo de 15 anos, uma vez que o Código afirma que aquele que, por quinze anos [lapso
temporal], sem interrupção [posse contínua], nem oposição [posse mansa e pacífica], possuir
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis. Ao se falar que independe de título e da boa-fé,
está dispensando os requisitos facultativos.
O parágrafo único do artigo 1.238 permite a redução do prazo em 5 anos, se o possuidor
houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual [posse moradia], ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo [posse trabalho]. A ideia é de que, com o cumprimento
da função social da posse, terá direito à redução do prazo de 15 para 10 anos.

Extraordinária

Lapso temporal

15 anos

Área

Não há limitações legais

Ad usucapionem

Requisitos
imprescindíveis

Somente a Posse

Mansa e pacífica

Boa-fé

Contínua

Usucapião
Art. 1.238 do
Código Civil

Não se discute
Justo título
Morar ou
Redução de prazo

para 5 anos, se
Realizar obras ou
serviços produtivos

3.4.4.3.2. Usucapião Ordinário142

Neste caso, exige-se o cumprimento dos requisitos obrigatórios e os facultativos, além
do prazo de 10 anos. A presença dos requisitos facultativos é a justificativa para a redução do
prazo em 5 anos, ou seja, de 10 para 5 anos, ou seja, na mesma lógica da Usucapião
anteriormente vista, é possível a redução do lapso temporal em 5 anos se o usucapiente
estiver morando ou exercendo atividade laborativa no imóvel. Aqui exige-se o justo título,
constituído por instrumento público.

142

Previsto no artigo 1.242 do Código Civil.
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Ordinária

Lapso temporal

10 anos

Área

Não há limitações legais

Ad usucapionem

Posse

Mansa e pacífica
Contínua

Requisitos
imprescindíveis

Usucapião

Própria ou

Art. 1.242 do
Código Civil.

Moradia
Da Família
Morar ou
Exercer atividade
laborativa
Redução de prazo

para 5 anos, se
Estiver de boa-fé

Tiver justo título

3.4.4.3.3. Usucapião Tabular

É modalidade de usucapião prevista fora do Código Civil, nos casos de fraude ou erro,
que enseja a nulidade ou anulabilidade do registro da propriedade.143 Está prevista no artigo
214, parágrafo 5º da Lei de Registros Públicos. O suporte fático desta modalidade de
usucapião é bem peculiar: não é rara as hipóteses de anulação ou falsidade de Registro
Público, que enseja o cancelamento do mesmo. O parágrafo único do artigo 1.242 salienta
que “será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido,
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada
posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou
realizado investimentos de interesse social e econômico”.
Salienta Anderson Schreiber que “o instituto [...] tem permitido pacificar inúmeros
conflitos decorrentes de equívocos no registro, frequentemente ligados a causas que correm
longe no passado. Até hoje, há ações judiciais discutindo erros de registro na ocupação da
Como nos casos de incapacidade do alienante, sem que se tenha representante legal ou a anulabilidade
por vício de consentimento ou o desrespeito às formalidades exigidas pelo legislador, são situações narradas
por Farias-Rosenvald-Netto, que ensejam invalidação pelo “titular do direito lesado com o consequente
cancelamento do registro” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto
Braga. Manual de Direito Civil: Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 1477, n. 11.2.5.2).
143
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Barra da Tijuca, por exemplo, e há mesmo lides que se fundam em falhas registrais do Brasil
Imperial”. Ressalta ainda que, no passado, a “usucapião era aquela vinculada a um adquirente
imperfeito, que recebera a coisa sem as solenidades necessárias”.144
Farias-Rosenvald-Netto enaltecem que “a usucapião de que trata o artigo 1.242,
parágrafo único, constitui matéria de defesa a ser alegada no curso da ação de anulação de
registro do título translativo de propriedade, sendo dispensável o posterior ajuizamento da
ação de usucapião”.145 É modalidade, portanto, de usucapião ordinário. Fala-se em tabular,
uma vez que visa convalescer o registro, eventualmente nulo ou anulável, por meio de
usucapião. No caso de o proprietário ser réu em ação declaratória de nulidade ou anulatória
de registro, o mesmo pode alegar a usucapião como matéria de defesa, se estiver na posse
por 5 anos, justamente porque terá justo título e estará de boa-fé. Assim sendo, haverá uma
mutação do direito do título, deixando de ser proprietário de causa derivada para se tornar
proprietário de causa originária.

3.4.4.3.4. Usucapião Especial Urbano Individual146

O artigo 183 da Magna Carta enaltece que aquele que possuir como sua área urbana de
até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Esta usucapião não admite a soma de posses, uma vez que é individual, ou seja,
averígua-se a condição pessoal do usucapiente e, assim sendo, também não se admite a
usucapião por pessoa jurídica, uma vez que é para fins de moradia. Não se admite o
desmembramento da área de 250 m2. Se maior que isso, deve quem pleiteia mudar de
modalidade de usucapião, vale dizer, deve migrar para o ordinário. Nesta modalidade, o
usucapiente deve morar no imóvel e não se admite que o mesmo tenha outro imóvel, seja
urbano ou rural. A consequência disto é que cada pessoa só pode valer-se desta modalidade
de usucapião uma única vez, ou seja, mesmo que venha a vender o imóvel, se já se valeu
desta modalidade, estará impedido de usucapir por este motivo em outro imóvel.

SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 726.
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de Direito
Civil: Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 1478.
146 Previsto no artigo 1.240 do Código Civil e artigo 183 da Constituição Federal.
144
145
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5 anos

Urbana

Lapso temporal
Área

Especial Urbana
Individual
Usucapião

Não superior a 250
m2
Própria ou

Requisitos
imprescindíveis

Moradia

Não pode ser
proprietário de
imóvel

Urbano ou

Requisito negativo

Inadmissível

Pelo mesmo motivo

Da Família

Art. 1.240 do Código
Civil.

Novo usucapião

Rural

3.4.4.3.5. Usucapião especial urbana coletiva147

Também com lapso temporal de 5 anos, também deve ser limitado a 250 m2 por
possuidor, exigindo-se, ainda, a composse por mais de um possuidor, como o caso de favelas,
em que exercem moradia em composse. Com o advento da Lei 13.465/17, não mais se exige
que seja população de baixa renda e nem a finalidade de moradia, podendo ter finalidade
comercial. Obrigatoriamente deverá o Ministério Público intervir como fiscal da Lei, podendo
recorrer, mesmo que as partes não o façam.148 Pode ser ajuizada pelos moradores ou
associações de moradores, como substituto processual, ou seja, demandam em nome próprio
para interesse alheio. Ajuizada ação de usucapião coletivo, todas as ações que tenham a área
em contenda, deverão ser suspensas, uma vez que há relação de prejudicialidade.

3.4.4.3.6. Usucapião conjugal ou familiar149

Previsto no sistema a partir de 2011150, aduz que aquele que exercer, por 2 (dois) anos
ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de
até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge
ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família,

Previsto no Estatuto da Cidade, artigos 9º a 12.
Súmula n. 99 do STJ.
149 Previsto no artigo 1.240-A do Código Civil.
150 Lei n. 12.424/11, que acresceu a letra A ao artigo 1.240.
147
148
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adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural. É uma variação da usucapião especial urbana, com a consideração de que o prazo é de
dois anos e o imóvel único do casal. Interessante considerar que, não é usucapião de
propriedade, mas sim de meação, uma vez que, quem vai adquirir por usucapião, já é
proprietário.

3.4.4.3.7. Usucapião especial rural151

Com assento constitucional152, fixa lapso temporal de 5 anos para áreas rurais não
superiores à 50 hectares e, alude a necessidade de fixação de moradia ou que torne a
propriedade produtiva, não podendo o usucapiente ser proprietário de outro imóvel, rural ou
urbano. Não admite fracionamento da área de 50 hectares, mas admite a usucapião por mais
de uma vez.153

5 anos
Lapso temporal

Rural
Área
Não superior a 50 ha
Moradia ou

Especial Rural

Requisitos
imprescindíveis

Usucapião

Tornar produtiva a
área

Art. 191 da CF
Requisito negativo

Novo usucapião

Não pode ser
proprietário de
imóvel

Admite-se

Urbano ou

Rural

Pelo mesmo motivo

3.4.4.3.8. Usucapião Indígena154

Previsto na Constituição Federal, no artigo 191.
CF/88, Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por
cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade.
153 Se o mesmo tiver vendido ou doado a propriedade anterior.
154 Estatuto do Indígena ou do índio, Lei n. 6.001/73, art. 33.
151
152
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É a usucapião, com lapso temporal de 10 anos, e em área inferior à 50 metros quadrados,
seja o indígena integrado ou não. É hipótese rara, uma vez que é mais interessante é a previsão
do usufruto indígena. Segundo o parágrafo 2º do artigo 231 da Constituição Federal, as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, uma vez que a
Magna Carta reconhece aos mesmos a sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.155 Neste caso, independe
de área (extensão).

3.4.4.3.9. Usucapião extrajudicial156

É denominado de usucapião administrativo ou de desjudicialização da usucapião. A
primeira ideia de fazer extrajudicialmente deu-se com o programa minha casa, minha vida,
que previa que o detentor do título de posse de imóvel, se não fosse beneficiário de programa
governamental, poderia requerer usucapião especial administrativa imobiliária ao oficial de
registro se demonstrasse o lapso temporal de 5 anos.157 Esta possibilidade restou revogada
pela Lei n. 13.465/17.
Hoje, é possível formular requerimento ao Oficial de Registro da situação do imóvel,
desde que formulado obrigatoriamente por advogado ou defensor público. No Cartório, o
requerimento deve ser instruído com:
(a) Ata notarial: para demonstrar o tempo na posse, assim como seus antecessores e
circunstâncias.
(b) Planta e memorial descritivo: do imóvel, devidamente assinado por profissional
habilitado. Estes requisitos visam informar quem são os confinantes e qual a área.
(c) Certidões negativas: lavradas pelo juízo da comarca de situação do imóvel e do
domicílio do requerente, se for diverso. Tal requisito se dá para demonstrar a
mansidão e a pacificidade da posse.
155 CF/88, art. 231. O § 1º afirma que São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles

habitadas
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradições.
156 Previsto no artigo 1.071 do CPC de 2015, que acrescentou o artigo 216-A à Lei dos Registros Públicos.
Também foi alterada pela Lei 13.465/17.
157 Previsto no artigo 60 da Lei n. 11.977/09.
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(d) Justo título: se for o caso, para demonstrar a origem, continuidade e natureza da
posse, assim com seu tempo. Com o justo título, presume-se a boa-fé, fazendo com
que a usucapião seja ordinária, sem o que, será extraordinária.
(e) Comprovante de pagamento dos tributos: lembrando que o entendimento do STJ é
de que incide o IPTU ou ITR após o preenchimento dos requisitos para o
preenchimento do suporte fático da usucapião.

O Oficial de Registro, com o recebimento do pedido, irá notificar os interessados que,
devidamente cientificados, se não impugnarem, haverá presunção de concordância, ou seja,
se não impugnarem, presumirá que concordaram. Em não havendo impugnação, o Oficial
publicará os editais, com prazo mínimo de 15 dias, se não houver impugnação, conferirá os
documentos. Se tiver alguma divergência, poderá o Oficial suscitar o procedimento
administrativo de dúvida ao Juiz. Se não estiverem em ordem os documentos, haverá rejeição
do requerimento pelo Oficial, caso em que devolverá os documentos ao requerente.
Estando em ordem os documentos, lavrará a escritura. A rejeição do requerimento
administrativo pelo Oficial não impedirá a propositura da ação judicial de usucapião, uma vez
que este procedimento administrativo é facultativo. Importante que, se houver impugnação
por algum dos interessados, o Oficial remeterá ao Juízo Cível, que determinará a emenda da
petição para adaptação aos termos do artigo 319 e seguirá pelo rito comum, com
litisconsórcio necessário158 passivo159 simples.160 A intimação do Ministério Público se dá nos
casos em que:161
(a) Houver interesse de incapaz;
(b) Conflito coletivo fundiário;
(c) Usucapião urbano coletivo.162

Uma vez que a Lei obriga.
os confinantes, o (s) proprietário (s) constante (s) no registro e as Fazendas Públicas Municipal,
Estadual/Distrital e Federal. Se o possuidor atual for outro, este deverá ser citado também. Se algum dos
confinantes ou proprietários forem casados, devem ser citados os cônjuges (CPC de 2015, art. 73). O mesmo
se dá se houver união estável, quanto aos companheiros. Ainda, com a necessária publicação de editais, a
coletividade é citada para oposição.
160 Uma vez que as decisões serão diferentes para os litisconsortes.
161 Art. 178 do CPC de 2015, que afirma que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos
processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos
pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura,
por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
162 Conforme Estatuto da Cidade, art. 12, § 1o, que afirma que na ação de usucapião especial urbana é
obrigatória a intervenção do Ministério Público.
158

159 São réus
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Se a usucapião for de bem móvel, será proposta no domicílio do réu, não podendo o juiz
conhecer de oficio a competência relativa.163 Se imóvel, a competência absoluta será da
localização do imóvel.

6. CONDOMÍNIO EDILÍCIO

6.1.

Noções gerais

A propriedade é individual e indivisível, com caráter exclusivista do direito de
propriedade. Todavia, no condomínio edilício ou condomínio por unidades autônomas, há um
misto de áreas comuns e unidades autônomas. Não há que se falar em condomínio edilício
sem áreas autônomas, como salas comerciais, prédio de apartamentos, vila de casas164, lojas
etc. As áreas comuns, em geral, são os elevadores, piscinas, escada de incêndio. Caio Mário
salienta que o condomínio edilício é uma simbiose entre propriedades individuais e
propriedades coletivas.

6.2.

Elementos

São dois elementos componentes dos condomínios edilícios no sistema brasileiro,165
vejamos:
(a) Unidades autônomas ou exclusivas: são as partes suscetíveis de utilização
independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as
respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a
propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus
proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou
alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na
convenção de condomínio.166

Súmula 33 do STJ.
STJ – REsp n. 1902/RJ.
165 Código Civil, Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que
são propriedade comum dos condôminos.
166 Código Civil, Art. 1.331, § 1o;
163
164
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(b) Áreas comuns: O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição
de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais
partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum
pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.167

Aplicam-se as regras do condomínio edilício ao condomínio urbano simples168 e no
condomínio por multipropriedade (time sharing).169 Não se aplicam aos condomínios de fato,
que são as associações de moradores que moram em uma rua e a fecham e passam a dividir
despesas de manutenção, segurança e lazer. Todavia, neste caso, o STJ entende que não é
possível obrigar alguém a participar de um condomínio de fato, não se aplicando as regras do
condomínio edilício ao mesmo.170

6.3.

Questões controvertidas acerca dos condomínios edilícios

Alguns pontos polêmicos acerca dos condomínios edilícios:
(a) Usucapião de áreas comuns: a princípio é impossível171, mas se demonstrado que
há o uso exclusivo por um condômino, fica demonstrada a ausência de composse.
Todavia, o STJ admite o instituto da supressio, se criar a expectativa de que o mesmo
poderia utilizar, permitindo a continuidade do uso por um determinado tempo.172
Código Civil, Art. 1.331, § 2o;
Previsto na Lei n. 13.465/17, artigos 61-63. Art. 61. Quando um mesmo imóvel contiver construções
de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de Reurb, condomínio urbano simples,
respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas, na matrícula, a parte do terreno
ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias
públicas ou para as unidades entre si. Parágrafo único. O condomínio urbano simples será regido por esta
Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto na legislação civil, tal como os arts. 1.331 a 1.358 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Art. 62. A instituição do condomínio urbano simples será
registrada na matrícula do respectivo imóvel, na qual deverão ser identificadas as partes comuns ao nível
do solo, as partes comuns internas à edificação, se houver, e as respectivas unidades autônomas, dispensada
a apresentação de convenção de condomínio. § 1o Após o registro da instituição do condomínio urbano
simples, deverá ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma, à qual caberá, como parte
inseparável, uma fração ideal do solo e das outras partes comuns, se houver, representada na forma de
percentual. § 2o As unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas e
gravadas livremente por seus titulares. § 3o Nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao
logradouro público. § 4o A gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos,
podendo ser formalizada por meio de instrumento particular. Art. 63. No caso da Reurb-S, a averbação das
edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia, a requerimento do interessado, da qual constem
a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habite-se e de certidões
negativas de tributos e contribuições previdenciárias.
169 Tempo compartilhado, previsto no artigo 1.331-B a 1.331-U do Código Civil.
170 STJ – REsp n. 1.280.871/SP.
171 Previsto na Lei n. 4.591/64, que proíbe usucapião de área comum de condomínio.
172 STJ – REsp n. 356.821/RJ e REsp n. 214.680/SP.
167
168
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(b) Legitimidade ativa para ações possessórias e autodefesa: permite-se a legítima
defesa da posse e propositura de ações possessórias para qualquer condômino.
Independe da fração ideal de cada um e podem demandar contra terceiros e até
mesmo os próprios condôminos.
(c) Impossibilidade de encravamento: Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada
do acesso ao logradouro público.173 No condomínio de casas, especialmente.
(d) Terraço ou cobertura: O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição
contrária da escritura de constituição do condomínio.174 Portanto, dependerá do ato
de criação do condomínio a disposição a respeito do terraço ou cobertura. Se disser
que é unidade autônoma, geralmente pertence ao titular da unidade mais alta, de
modo que a sua fração ideal será maior, refletindo na contribuição condominial, que
deverá ser maior também. Em sendo área comum, não pode ser privatizada sem o
consentimento de todos os proprietários. O artigo 21 do Estatuto da Cidade prevê o
direito de sobrelevação para quem mora no último andar. No condomínio edilício
não permite a sobrelevação (elevação de mais um andar).
(e) Garagens (abrigo de veículos): No Brasil, temos três regimes jurídicos no que tange
às garagens: (i) unidades autônomas em si mesmas, como o caso de edifício garagem
e cada condômino tem a escritura autônoma da garagem ou o caso em que um
condômino compra uma garagem extra. Neste regime, se tiver registro autônomo,
pode ser penhorada, não incidindo a impenhorabilidade do bem de família.175 (ii) se
área comum, é um estacionamento, não podendo, tecnicamente, ser chamado de
garagem, em que se faz por sorteio a demarcação de quem utilizará as vagas ou por
ordem de chegada; (iii) Partes integrantes das unidades autônomas, quando o
apartamento vem com as garagens, integrando-as na matrícula do apartamento e,
em sendo parte integrante, não pode ser penhoradas se o bem for de família. A
convenção de condomínio que vai delimitar se as vagas de garagens podem ser
vendidas ou alugadas. A princípio não pode (se a convenção for omissa), exceto se a
convenção permitir.176 Em sendo permitida, o condômino tem direito de preferência
com relação à terceiros177.
Código Civil, Art. 1.331, § 4o
Código Civil, Art. 1.331, § 5o;
175 STJ – Súmula 449.
176 Código Civil, Artigo 1.331, § 1º;
177 Não se aplica aos edifícios garagens, uma vez que a garagem já é a própria unidade.
173
174
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6.4.

Natureza jurídica

Os condomínios edilícios são entes despersonalizados e não pessoas jurídicas. O
ordenamento jurídico brasileiro não conferiu personalidade jurídica aos mesmos, mas atribuiu
a legitimidade processual para, se for o caso, propor ações em nome dos condôminos.178
Como ente despersonalizado que é, não há que se falar em proteção dos direitos da
personalidade, não podendo sofrer dano moral.179 Os entes despersonalizados devem ser
representados e, no caso do condomínio edilício, será pelo síndico, eleito pela maioria das
frações ideais180 que estiverem em dia com as contribuições e, eventuais locatários, para
votarem, precisam de procuração do proprietário.
Apesar de não ser pessoa jurídica, uma vez que não tem personalidade, os condomínios
edilícios têm CNPJ – para efeitos tributários – e capacidade civil, ou seja, aptidão para ser
sujeito de direito, podendo contratar, ser empregador, contribuinte181, parte no processo. O
STJ salientou que o condomínio edilício é pessoa jurídica no que tange à contribuição
previdenciária.182 A Lei 4.591/64 explicita a possibilidade de o condomínio edilício adquirir
unidades autônomas e outros bens em nome próprio.183 Portanto, pode praticar inúmeros atos
jurídicos.
O enunciado n. 246 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF)
enalteceu que, ante tantos atos jurídicos praticáveis pelo condomínio edilício, deve ser
reconhecida a personalidade jurídica do mesmo quanto às relações inerentes ao seu interesse.
Importante salientar que no condomínio edilício não incide a teoria da gravitação, ou
seja, o acessório não segue o principal, uma vez que no condomínio edilício, mesmo no caso
do terreno ser dado em garantia, não gerará direito face os adquirentes.184

6.5.

Elementos constitutivos

CPC, art. 75, XI.
Os condôminos sim.
180 Fala-se em fração ideal e não em voto de condômino, até porque quem tem maior fração ideal pode,
proporcionalmente, ter maior percentual votante. Os condôminos podem ter frações ideais distintas, como
o caso do proprietário da cobertura.
181 No que tange à contribuição previdenciária dos funcionários.
182 STJ – MC n° 15.422/SC.
183 Lei n. 4.591/64, art. 63, parágrafo 3º.
184 STJ - Súmula n. 308
178
179
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O Código Civil exige três elementos para a constituição do condomínio edilício, quais
sejam:
(a) Ato de instituição: que de fato funda o condomínio.
(b) Convenção do condomínio: é a lei geral do condomínio, regrando o dia a dia.
(c) Regimento interno: como se fosse um manual de instruções;

6.5.1. Ato de instituição185

O ato de instituição de condomínio se dá por escritura pública registrada no cartório de
registro de imóveis ou testamento186, em que se atribui um terreno para que seja estabelecido
um condomínio. A forma testamentária é incomum. O mais usual é a constituição por ato inter
vivos, como a doação e a incorporação imobiliária, que é um negócio jurídico em que alguém
busca e adquire um terreno, elabora um projeto e contrata um construtor (se não o próprio
incorporador), assim como as licenças na prefeitura. É um ato complexo, portanto. No ato de
instituição temos três questões obrigatórias a serem previstas, só podendo a unanimidade dos
condôminos alterar o ali previsto. São elas:
(a) Finalidade condominial, se é residencial, comercial ou misto.
(b) Descrição das áreas comuns e unidades autônomas.
(c) A indicação das frações ideais de cada condômino. Se o terraço for tratado como
área comum, só poderá ser adquirido se todos concordarem.

6.5.2. Convenção do condomínio

Todo condomínio precisa de uma convenção, que é como se fosse uma Constituição
interna187, regulando, obviamente, as relações internas, obrigando a todos os condôminos,
mesmo que não esteja registrada em cartório, uma vez que, no âmbito do condomínio, a
relação é estatutária e não contratual. Se contratual fosse, poder-se-ia invocar o princípio da
relatividade dos contratos, que não afeta terceiros. Nos termos da Súmula n° 260 do STJ, “a
Código Civil, Art. 1.332 do CC. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei
especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das
outras e das partes comuns; II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao
terreno e partes comuns; III - o fim a que as unidades se destinam.
186 Pode ser particular ou cerrado.
187 Cf. FARIAS-ROSENVALD-NETO, Manual de Direito Civil, 2019.
185
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convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações
entre os condôminos”.
O quórum de aprovação de alteração de um dispositivo estatutário188 é de maioria
qualificada de 2/3 das frações ideais e não dos condôminos.189 A convenção poderá ser feita
por escritura pública ou por instrumento particular,190 e o conteúdo do estatuto conterá:

 A quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos

condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do
condomínio: é a taxa condominial, quais critérios de cálculo e reajuste;
 Sua forma de administração, se será administrado por empresa ou

síndico, se será dividida a gestão, a remuneração.
 A competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum

exigido para as deliberações: assim como a periodicidade, o objeto da
ordinária e extraordinária.
 As sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores, se

haverá um rol de sanções puníveis, valores, o que vem a ser um
condômino antissocial, que também vem regulado pelo artigo 1.337 do
Código Civil.191 todavia, ante a eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, há a incidência do contraditório e ampla defesa na
aplicação das sanções, conforme o STF.192 O artigo 187 permite até

Código Civil, art. 1.334
Código Civil, Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares
de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser
oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de
Imóveis.
190 Código Civil, Art. 1.334, § 1o.
191 Código Civil, Art. 1.337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus
deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser
constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as
despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e
danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento
antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser
constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas
condominiais, até ulterior deliberação da assembleia. O artigo 1.336, § 2o diz que, o condômino, que não
cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo
ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais,
independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à
assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.
192 STF - RE 201.819/RJ, que salientou a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações privadas.
188
189
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mesmo a exclusão do condômino, por abuso do direito de propriedade193,
perdendo o direito de posse direta ou plena sobre o imóvel.
 Regimento interno, ou seja, de que maneira será aprovado, que é o

manual de instruções do condomínio.

No que tange especificamente com a taxa condominial, que possui natureza jurídica
propter rem, também conhecida como obrigação ambulatória, que é de natureza híbrida ou
mista e afirma que adere à coisa, sendo o devedor aquele que for o titular da coisa.
Interessante que o STJ afirma que esta obrigação afeta também o promitente-vendedor e o
possuidor (promissário-comprador), que terá direito de regresso contra o anterior
proprietário, se houver parcelas não pagas.194 Aplica-se, também ao arrendatário, mesmo que
não tenha previsão em contrato.
O valor deve ser fixado de conformidade com as frações ideais, vale dizer, deve ser
calculado proporcionalmente, exceto se a convenção dispuser em contrário. 195 Quem tiver
uma fração ideal maior, deverá pagar mais. O mesmo vale para o acesso aos serviços comuns
do condomínio, uma vez que alguns condomínios são mistos, tendo restaurantes, bares, lojas,
etc., que não têm acesso às áreas comuns, como a piscina e salão de festas, de modo que
deverá ser um valor a menor para estes.
A taxa condominial também propicia a afirmação da função social da propriedade, como
forma de condicionar a sua proteção. Em pagando a taxa, estará cumprindo a sua função
social e, em não pagando, não estará cumprindo a função social, autorizando, por oportuno a
penhora do bem de família. Tal permissivo se encontra no artigo 3º, IV da Lei n. 8.009/90, que
é a Lei do Bem de Família196 que, apesar de falar só em taxa, sem especificar qual, o STJ
entende que abrange, também, a condominial.197
A taxa condominial não configura relação de consumo e não pode ser cobrada de forma
abusiva, como exposição do condômino no elevador ou de público ou interromper o uso de
serviços comuns. Se o serviço é prestado mediante contraprestação, é possível a interrupção.

Para os casos reiterados de comportamentos antissociais.
STJ – REsp n. 247.288/MG e REsp n. 1.366.894/RS.
195 Código Civil, art. 1.334, I.
196 Lei n. 8.009/90, Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] IV - para cobrança de impostos,
predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
197 STJ – REsp n. 147.485/MG.
193
194
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O cálculo da multa e juros é um tema palpitante. A multa era regulada pela Lei n.
4.591/64, que estipulava até 20% sobre o valor da taxa. O CC/02 reduziu a multa de 20 para
2%. As convenções que previam 20% (condomínios já existentes) devem se adaptar, conforme
o art. 2.035, ou seja, devem limitar a aplicação da multa à 2% ao mês.198 Quanto aos juros,
não podem passar de 1% ao mês, permitindo-se ao condomínio regular, em convenção,
percentuais maiores.199 Quanto à correção monetária, esta só é cobrável em caso de cobrança
judicial.
São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em
contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades
autônomas.200

6.5.3. Regimento interno

O regimento interno é aprovado pela maioria simples, seja para aprovação ou
modificação e versará sobre horários de funcionamento, animais, entre outros e deverá ser
afixado em local visível a todos. A questão que se coloca é acerca da proibição de animais. O
STJ diz que as convenções de condomínio devem ser interpretadas com razoabilidade quanto
ao direito de vizinhança, abarcando a análise da segurança, sossego e saúde.201 Se não houver
a violação destes três pilares, a conduta é permitida. O mesmo vale para os cultos religiosos a
serem realizados ou não nas unidades autônomas, se não violar saúde, sossego e segurança.
A unidade autônoma é direito de propriedade e o regimento interno não pode impedir
direitos de visitas. No que tange à furto e roubo, o condomínio responde, se houver a previsão
na convenção de condomínio, como o furto de bicicleta. Se não houver previsão expressa, o
condomínio não se responsabiliza, exceto se provado que foi causado por empregado do
condomínio, caso em que, incidirá responsabilidade civil por fato de terceiro.202

7. DIREITOS REAIS SOBRE COISA ALHEIA
STJ – REsp n. 722.904/RS.
STJ – REsp n. 1.002.525/DF.
200 Código Civil, Art. 1.334, § 2o
201 Nos termos do art. 1.277 do CC, que afirma que “Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio
tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que
o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências
considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
202 Art. 932, III do CC.
198
199

67

Introdução ao Direito Civil: Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

7.1.

Considerações gerais

O direito de propriedade é disciplinado no artigo 1.228 do CC, aduzindo que atribui, ao
titular, quatro poderes: (a) uso; (b) gozo; (c) reivindicação e (d) livre disposição. A soma destes
quatro poderes, aliado ao título, caracteriza o direito de propriedade. Com o título, assegurase a oponibilidade erga omnes. Eventualmente, pode o titular ter todos estes poderes, mas
não ter o título, caso em que terá o domínio.
Os quatro poderes são fracionáveis ou desmembráveis203, podendo conferir a terceiros.
O uso e o fruto, se conferido a terceiros, faz nascer o usufruto. A livre disposição, atribuída a
terceiro, faz nascer a hipoteca e assim por diante. Cada direito real sobre coisa alheia afeta
um ou mais poderes do direito de propriedade. Em assim sendo, se uma fração (dos poderes)
for entregue a terceiro, a propriedade permanece incólume, de modo que, com a extinção do
direito real sobre coisa alheia, volta ao proprietário. É a vontade do titular ou a Lei que faz
com que se crie um direito real na coisa alheia, seja comissiva ou omissiva. As fontes dos
direitos reais na coisa alheia são:
(a) Vontade do titular, por meio de negócio jurídico.
(b) Lei, como no caso do direito real de habitação do viúvo na união estável ou casamento.
(c) Decisão judicial, por meio de usucapião da coisa.

Só se cria direito real sobre coisa alheia pelos mesmos modos de criação do direito de
propriedade, quais sejam, registro ou tradição. Os direitos reais sobre coisa alheia são
classificados:
(a) Sobre gozo ou fruição, em que o titular confere a um terceiro uma parcela dos poderes
do seu domínio para assegurar a fruição das utilidades da coisa. São representados pelo
usufruto, uso, habitação, superfície e servidões. Ainda, temos as enfiteuses, ante a ultra
atividade da norma, que prevê a produção de efeitos jurídicos das enfiteuses já criadas
sob a égide do CC/16
(b) Garantia, que visam assegurar o cumprimento de uma obrigação, há a transferência do
direito de livre disposição para terceiros, não permitindo usar e fruir, mas sim, executar

203

Característica da elasticidade.
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a coisa em caso de inadimplemento. São elas a hipoteca, penhor e anticrese. Ainda,
temos a alienação fiduciária em garantia, previsto em capítulo próprio (propriedade
fiduciária).
(c) Aquisição, que visa assegurar a aquisição da titularidade da coisa, retratada,
unicamente, pela promessa de compra e venda.

Usufruto
Em que o titular confere
a um terceiro uma
parcela dos poderes do
seu domínio para
assegurar a fruição das
utilidades da coisa.

Sobre gozo ou
fruição

Uso

Habitação
São representados pelo
Superfície e

Servidões.

Espécies

Enfiteuses

Direitos
Reais sobre
coisa alheia
Visam assegurar o
cumprimento de uma
obrigação

Garantia

Hipoteca

Penhor

São representados por
Anticrese

Visa assegurar a aquisição
da titularidade da coisa,

Alienação fiduciária em
garantia

Retratada por

Promessa de compra e
venda.

Aquisição

A este rol, temos o direito de uso e direito de uso para fins de moradia, que são direitos
reais vocacionados para a concessão de áreas públicas, uma finalidade voltada ao poder
público, para o ordenamento do solo urbano e rural.
Impende salientar, uma vez que o óbvio deve ser dito, que os direitos reais sobre coisa
alheia são direitos limitados, uma vez que afetam apenas uma parcela dos poderes do direito
de propriedade. Os direitos reais sobre coisa alheia possuem uma função social, já que a
propriedade deve cumprir tal função. Assim sendo, se o direito de propriedade tem essa
69
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obrigação, os direitos reais sobre coisa alheia também, como não prejudicar terceiros, não
prejudicar a coletividade. A súmula n. 308 do STJ afirma que o contrato de hipoteca, entre a
construtora e o banco, não pode afetar o prédio todo, de modo a lesar os adquirentes. O
contrato de hipoteca, neste caso, é ineficaz frente aos adquirentes, que são terceiros de boafé.

7.2.

Direitos Reais de Gozo ou Fruição

7.2.1. Enfiteuse

A enfiteuse é modalidade extinta de direitos reais sobre a coisa alheia. Em decadência
ao longo do século XX, o Código Civil de 2002 deixou de prevê-la como modalidade típica, mas
conservou a produção de efeitos jurídicos das já existentes, em caso de ultratividade da
norma.204 Na enfiteuse, há a transferência de todos os quatro poderes do senhorio ao
enfiteuta ou foreiro. Este, terá todos os poderes, mas não terá o título, que estará na mão do
proprietário. Este, terá a nua propriedade (terra nua).
Se o enfiteuta vender, terá que dar preferência ao senhorio ou vice-versa e, só no caso
de não exercício do direito de preferência, permitia-se a venda da enfiteuse à terceiros.
Ressalte-se que não se negocia a propriedade, mas sim a enfiteuse. Até o advento do atual
código civil, deste negócio de venda da enfiteuse, havia a incidência do laudêmio. Todavia,
não há mais a possibilidade de cobrar o laudêmio. O foreiro paga, ao senhorio, uma prestação
anual certa e invariável, denominada de foro ou pensão. Nas enfiteuses de terras privadas, o
valor do foro anual não é reajustável.
O Código Civil de 16 não se aplica às enfiteuses de terras públicas, que é regida pelo
Direito Administrativo, sendo aplicável aos terrenos de marinha o Decreto Lei n. 9.760/46 e,
quanto às demais terras públicas, a Lei n. 9.636/98 e Decreto Lei n. 2.398/87. Nas enfiteuses
de terras públicas, que depende de Lei, o valor do foro anual é reajustável e continua sendo
possível o pagamento do laudêmio205 em caso de venda da enfiteuse. O STJ admite usucapião
de enfiteuse de terras públicas, ou seja, enfiteuse regida pelo Direito Administrativo.206

No caso de descoberta de tesouro em enfiteuse, será regido pelo artigo 1.266 do CC de 2002.
De pelo menos 2,5% sobre o valor da venda.
206 STJ – REsp n. 154.123/PE e REsp n. 575.572/RS.
204
205
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7.2.2. Servidões207

É modalidade de direito real de gozo ou fruição que incide em prédios e não entre
titulares e, assim sendo, não admitem cessão, mas comporta a transmissão quando da venda
do bem. Assim sendo, por força de Lei, há uma relação jurídica de direito real que incide e
vincula um prédio dominante em face de um prédio dominado. O dominante obtem um direito
de servidão, que é considerada uma vantagem que, originariamente não se tinha. Em outras
palavras, há uma utilidade para um imóvel que é extraída de outro imóvel, como a luz, água,
direito de passagem. Um prédio que não tinha a vantagem e a retira de outro (prédio
dominado) e, em havendo venda do bem, a servidão o acompanhará.
O STJ entende que não se retira a titularidade do bem dominado, tanto é que este
proprietário terá que pagar IPTU normalmente,208 uma vez que o prédio dominante só retirará
as vantagens, nada mais. Farias-Rosenvald-Netto salientam as seguintes características da
servidão:209
(a) Há o estabelecimento de um gravame entre os prédios dominante e dominado,
gravame este considerado obrigação propter rem.
(b) A servidão incide sobre prédios diferentes, de donos diferentes;210
(c) A servidão é utilidade à coisa e não ao proprietário do bem;
(d) Não há presunção de servidão, dependendo de constituição expressa;
(e) É direito real perpétuo;
(f) A servidão em si é inalienável. Se o prédio for vendido, a servidão lhe acompanhará.

As servidões adotam dois critérios: (a) aparentes (visíveis)211 ou (b) não aparentes212
(invisíveis).213 Podem, ainda, ser (c) contínuas214 ou (d) descontínuas215; As servidões de

Antigamente chamada de servidão predial, uma vez que incide sobre dois imóveis.
STJ – REsp n. 1.115.599/SP.
209 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de Direito
Civil – Volume único. 4ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.
210 Se for o mesmo dono, haverá serventia e não servidão. Se o dono de um (prédio dominante) se tornar
dono de outro (prédio dominado), extinguirá a servidão.
211 Como uma faixa de trânsito.
212 Não admitem usucapião, uma vez que a usucapião exige a posse e não é possível tê-la de bens
subterrâneos.
213 Como um aqueduto subterrâneo.
214 Que se mantém durante todo o tempo, 24h.
215 Como a retirada de água, esporadicamente, quando necessária.
207
208
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trânsito não aparentes não admitem usucapião e nem ações possessórias.216 Normalmente, a
extinção da servidão se dá pelo cancelamento. Todavia, o não uso da servidão por 10 anos
acarreta, também, a extinção da servidão.217 O inverso também se dá218, ou seja, o exercício
incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos219, autoriza o interessado a
registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar
consumado a usucapião.

7.2.3. Superfície

É o direito real sobre coisa alheia de gozo ou fruição que confere o direito de utilizar o
bem para plantação ou construção para alguém que não o proprietário, de modo a dar
cumprimento à função social, para evitar a aplicação de penalidades, como o IPTU progressivo,
parcelamento forçado do solo urbano, desmembramento compulsório ou desapropriação.220
O advento se deu pelo Estatuto da Cidade (ECid).221 O Código Civil estabeleceu este direito no
art. 1.369. O enunciado n. 93 da Jornada de Direito Civil, do CJF aduz que ambos coexistem,
uma vez que o artigo 21 do ECid versa sobre imóveis urbanos e o disposto no Código Civil para
os rurais e, no que for compatível, aos urbanos também (com primazia do ECid). Há algumas
divergências, vejamos:

Superfície do Código Civil
Superfície do ECid
Será sempre por tempo determinado (mora Pode ser por tempo determinado ou
ex re).
indeterminado, ou seja, pode ser mora ex re
(tempo determinado) ou mora ex persona
(tempo indeterminado).

Súmula n. 415 do STF.
STJ – REsp n. 207.738/SP, em que deve ser judicializados, com ônus da prova ao interessado em
extinguir.
218 Código Civil, Art. 1.379.
219 Nos termos do art. 1.242.
220 Sob pena de cometer ato de improbidade administrativa.
221 ECid, art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno,
por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de
registro de imóveis. § 1o O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço
aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.
§ 2o A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. § 3o O superficiário responderá
integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda,
proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da
concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. § 4o O direito de
superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. § 5o Por morte do
superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros.
216
217
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Para imóveis rurais e urbanos naquilo que Para imóveis urbanos;
for compatível.
Não abrange subsolo e espaço aéreo.
Abrange subsolo e espaço aéreo,
abrangendo, portanto, o direito de
sobrelevação, ou seja, de fazer uma
superídice sobre superfície.
Para a criação do direito de superfície, exige-se o registro no cartório, podendo ser
constituída por ato inter vivos ou causa mortis. É possível que seja a título gratuito ou oneroso,
permitindo, ainda a cisão do imóvel em dois ou mais pedaços. Em sendo oneroso, o valor pago
se chama de canon ou solarium. No silêncio das partes, presume-se a gratuidade da
superfície.222 Mesmo em sendo gratuito, compete ao superficiário arcar com todas as
despesas do bem, como os tributos.223 Obviamente, pode ser estabelecido em sentido
contrário. Interessante que, se constituída por pessoa jurídica de direito público, mesmo assim
será regida por este sistema.

7.2.4. Usufruto

No usufruto, o proprietário vai conferir o bem a um terceiro para que se retire as
utilidades. Pode ser móvel, imóvel, fungível, infungível, patrimônio. Se não houver restrição
contratual, pode o usufrutuário usar a coisa em sua plenitude. Em recaindo sobre bens
fungíveis, terá que restituir e é denominado de usufruto impróprio e segue as regras do
contrato de mútuo.
Se for pessoa jurídica, o prazo máximo será de 30 anos para durar o usufruto. Se o
usufrutuário for pessoa física, não havendo estipulação em contrário, será vitalício,
extinguindo com a morte, não se permitindo a sucessão de usufruto (usufrutos sucessivos),
que se transmitam para herdeiros. Permite-se, porém, o usufruto simultâneo, entre mais de
uma pessoa, ao mesmo tempo. É personalíssimo, ou seja, não pode vender ou ceder a
terceiros. Não cabe penhora de usufruto, mas nada impede a penhora do crédito dele
decorrente. O STJ salientou que o usufruto é intuito personae e, portanto, inalienável, sendo,
ainda, impenhorável. Todavia, enalteceu que a nua propriedade pode ser penhorável.224

Código Civil, art. 1.370.
Enunciado n. 94 da Jornada de Direito Civil do CJF.
224 STJ – AgRg no AgInt n. 851.994/PR.
222
223
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Ordinariamente o usufruto é constituído por ato de vontade do proprietário (negócio
jurídico), que pode ser por retenção ou alienação. Neste caso, aliena a nua propriedade para
um e constitui o usufruto para outro. No caso da retenção, há a transferência da nua
propriedade para um terceiro, mas o proprietário (geralmente donatário) retém, para si, o
usufruto do bem. Contudo, temos situações em que a Lei quem constitui, como o caso dos
pais, que possuem o usufruto legal dos bens dos filhos incapazes.

O proprietário vai conferir o bem a um terceiro
para que se retire as utilidades

Propósito

Incidência

Recai sobre bem

Móvel, imóvel,
fungível, infungível,
patrimônio

Pessoa Jurídica

Máximo 30 anos;

Pessoa Física

Será Vitalício, exceto
se estipulado prazo

Usufruto
Direitos Reais de Gozo
ou Fruição

Duração

Retenção
Ato de vontade
Constituição

Alienação
Força de Lei

7.2.5. Uso e habitação

São direitos reais sobre coisa alheia de gozo ou fruição desdobrados do usufruto. O uso,
é quando o usufruto tem uma finalidade específica, como a agricultura e pecuária. Se a
finalidade for moradia, chamará de habitação. Tanto um, quanto o outro, protegem o núcleo
familiar, abrangendo até os empregados domésticos. Como é desdobramento do usufruto,
todo o regramento do usufruto se aplica ao uso e habitação.

Usufruto

Uso

Finalidade específica
que não seja moradia

Desdobramentos

Habitação

Finalidade específica
de moradia

Direitos Reais de Gozo
ou Fruição

7.3.

Direitos Reais de Garantia
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O objetivo dos direitos reais de garantia é assegurar o cumprimento de uma obrigação
e, abordaremos abaixo as modalidades: (a) Anticrese; (b) Hipoteca; (c) Penhor e (d) Alienação
Fiduciária em Garantia.

7.3.1. Anticrese

A doutrina dizia que a anticrese é o primo pobre dos direitos reais de garantia, uma vez
que esta é um direito que não consegue cumprir integralmente o seu objetivo, que é o de
assegurar o cumprimento de uma obrigação. Um bem oferecido em anticrese não consegue
propiciar o cumprimento de uma obrigação, não tendo o mesmo papel que os demais, uma
vez que a anticrese consiste em uma concessão ao credor, da possibilidade de retirar os frutos
de uma coisa pertencente ao devedor para abatimento do total da dívida.225 Isto significa que
há a possibilidade de diminuição da dívida, mas não há a garantia do pagamento da sua
integralidade.
A anticrese somente assegura o cumprimento parcial da obrigação, uma vez que a
anticrese assegura apenas o direito aos frutos. Abate-se, primeiramente, dos juros e, após, o
valor principal. Também é ruim para o devedor, uma vez que este deve entregar a posse do
bem para a extração dos frutos, visto que o credor pode exigir a transferência da posse direta
para poder perceber os frutos. Só incide a anticrese sobre bens frugíferos, quais sejam, bens
que rendem frutos. Só pode ser constituída por registro226 e enseja a especialização da
garantia, que é a indicação:227

Conhecido como abatimento do preço.
Lei n. 6.015/73, Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: [...]
11) da anticrese;
227 Código Civil, Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não
terem eficácia: I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; II - o prazo fixado para pagamento; III
- a taxa dos juros, se houver; IV - o bem dado em garantia com as suas especificações.
225
226
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I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor
máximo;

Especialização
II - o prazo fixado para pagamento;
Registro
III - a taxa dos juros, se houver;
Anticrese

IV - o bem dado em garantia com as suas
especificações.

No direito das obrigações, temos o instituto da imputação no pagamento, que atende
às mesmas finalidades da anticrese, com uma vantagem grande: sem qualquer formalidade
registral, o que faz com que a anticrese caia no desuso. A constituição de uma anticrese não
impede a incidência de uma hipoteca, uma vez que os propósitos são distintos. É possível a
coexistência da anticrese com a hipoteca, tendo em vista que esta visa assegurar o pagamento
integral do débito. O prazo máximo da anticrese é de 15 anos, ou seja, o credor anticrético
tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga e extingue-se esse
direito decorridos quinze anos da data de sua constituição.228 Findo o prazo de 15 anos, a
dívida, se não paga, tornar-se-á quirografária.
É possível ação de exibição de contas do devedor anticrético contra o credor, uma vez
que este está na posse do bem e o devedor quer saber o volume de frutos extraídos pelo
credor anticrético. Características da anticrese: segundo Medina-Araújo229

1) Direito real acessório “A anticrese depende da existência de uma relação jurídica que
exija a sua constituição. Em se tratando de um direito real, ela
exige o registro para sua publicidade e legitimação causal da
posse sobre o bem imóvel;
2)

Caráter “Não há anticrese legal, apenas convencional;

convencional

Código Civil, art. 1.423.
MEDINA-ARAÚJO, Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais/Thonsom Reuters,
2018, comentários ao artigo 1.506.
228
229
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3) Indivisibilidade

“Ela grava o imóvel como um todo, não admitindo sua diminuição
pela imputação mensal do pagamento ou periódica do
pagamento da dívida;

4) Direito de retenção “A anticrese assegura a retenção como meio de fruição e
do imóvel

imputação ao pagamento”.

7.3.2. Hipoteca

É direito real de garantia sobre bens imóveis, dispensando a tradição (transferência de
posse), uma vez que o objetivo da hipoteca é apenas assegurar o cumprimento da obrigação,
ou seja, o adimplemento obrigacional. O credor hipotecário não terá outro direito sobre o
bem, senão expropriar a coisa em ação de execução no caso de inadimplemento. Não se exige
a tradição, mas sim o registro, que é condição de eficácia da hipoteca para com terceiros. Se
a hipoteca não for registrada, ainda assim será válida entre as partes, mas não vinculará
terceiros.
O devedor hipotecário não perde a posse e nem os poderes sobre a coisa (usar, fruir,
reivindicar e livre disposição). Nada impede que o mesmo use ou alugue ou, até mesmo,
constitua nova hipoteca.230 Cristiano Chaves et. alii dizem que é possível a venda, mas é difícil
achar quem queira, uma vez que há oponibilidade erga omnes, de modo que, quem adquirir
a coisa, terá que respeitar a hipoteca. Não há necessidade de pedir autorização ao credor
hipotecário para a alienação do bem e, eventual cláusula de que impeça a alienação da coisa
(inalienabilidade) é nula.231 Mas é possível que tenha cláusula contratual prevendo o
vencimento antecipado da dívida em caso de alienação.232
No âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), é tutelada pela Lei 8.004/90, que
estabelece que, a alienação do bem hipotecado para terceiros, depende da anuência do
agente financeiro interveniente (do banco).233 Não havendo o consentimento, a alienação
será ineficaz em relação à instituição financeira (credora hipotecária).

CC, Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo
título, em favor do mesmo ou de outro credor.
231 CC, Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.
232 CC, Art. 1.475. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel
for alienado.
233 Lei 8.004/90, Art. 1º O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode transferir a terceiros
os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei. Parágrafo
único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel
230
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Como afirmado acima, o artigo 1.475 culmina com nulidade a cláusula que proíbe ao
proprietário alienar imóvel hipotecado. No âmbito do SFH, o STJ234 enalteceu que é válida a
cláusula impeditiva da alienação do bem sem a anuência do agente financeiro, uma vez que é
norma especial, afastando a norma geral do Código Civil.
Como ressaltado, o devedor hipotecário pode usufruir da coisa e lhe é permitido
fragmentar ou desmembrá-la em loteamento ou constituir um condomínio edilício,235
aproveitando a coisa integralmente, sem que afete o interesse do credor. Mas, para tanto,
não pode prejudicar o interesse do credor. Por todos estes motivos, a hipoteca é indivisível,
uma vez que somente a quitação integral da dívida tem eficácia liberatória da hipoteca. A
remição (pagamento) parcial não extingue a hipoteca, somente a total. O mesmo vale para a
remissão (perdão da dívida).
O objeto da hipoteca são bens imóveis, ordinariamente. Ainda, incide sobre os
acessórios também, uma vez que há a teoria da gravitação, em que o acessório segue o
principal. Permite-se, ainda, a hipoteca sobre direitos reais sobre bens imóveis, como a
superfície, enfiteuse e servidão. Estes direitos reais sobre coisa alheia de gozo ou fruição
podem ser dados em garantia. Ressalte-se que o que se dá em garantia é o direito real de gozo
e não a coisa em si, o bem em si. Até porque o proprietário é um e o titular do direito real de
gozo é outro.
É permitida, ainda, a hipoteca de aeronaves e navios,236 ante o elevado valor econômico.
São bens móveis pela sua natureza, obviamente. Contudo, para efeitos de hipoteca, são
equiparados à imóveis, assim com a herança. São ficções jurídicas criadas por Lei.
Pertenças237 são bens que tem função própria e que se acoplam a outro bem e
cumprirão sua função originária, como o trator na Fazenda e o Ar Condicionado.238 Partes
integrantes compõe a própria estrutura da coisa, vale dizer, sem a parte integrante, a coisa
não consegue cumprir sua finalidade.239 Com relação às pertenças e partes integrantes, não

financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com
a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (Redação dada pela Lei nº 10.150, de 2000).
234 STJ – REsp 857.548/SC.
235 CC, Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir
condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem
ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.
236 Código Civil, art. 1.473.
237 Código Civil, art. 94.
238 Cf. FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual..., 2019.
239 Como o pneu do automóvel.
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há incidência da hipoteca. Pertenças e partes integrantes não são bens acessórios, não se
sujeitando à teoria da gravitação, não seguindo o principal.
Bens condominiais podem ser dados em hipoteca. Se a hipoteca incidir sobre incapaz,
dependerá de prévia autorização judicial, ouvido o Ministério Público.240 Obviamente, deve
estar provada a necessidade para o incapaz para que se dê a autorização da incidência da
hipoteca. O mesmo se diz com relação a “dar em hipoteca” bem pertencente ao incapaz.
No que tange ao bem de família, a Lei 8.009/90, no seu artigo 3º, alude que a hipoteca
é uma das exceções à impenhorabilidade, ou seja, o bem de família é penhorável para pagar
a hipoteca que incida sobre o bem. O STJ restringiu o cabimento da hipoteca, salientando que
só é possível penhorar o bem de família, para pagamento da hipoteca, se a dívida garantida
reverteu em prol do núcleo familiar. O bem de família não é uma garantia do devedor, mas
sim, do núcleo familiar, transpassando a esfera meramente individual.
Os direitos reais de garantia são indivisíveis, não se admitindo pagamento parcial e
liberação parcial. A hipoteca também é assim, de modo que somente com o pagamento
integral para que a hipoteca seja extinta.
A hipoteca pode ser por força da vontade das partes, denominada convencional. Pode,
ainda, ser judicial, em caso de sentença condenatória, em que o juiz, em efeito anexo da
sentença, fixará, em detrimento do réu, hipoteca, mas enseja o registro. A hipoteca pode ser,
ainda, legal,241 em que a lei constitui a hipoteca em favor de alguns credores, tais como:
(i)

Às pessoas de direito público interno (art. 41) sobre os imóveis pertencentes aos
encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas;

(ii)

Aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de
fazer o inventário do casal anterior;

(iii)

III - ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para
satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais;

(iv)

IV - ao coerdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel
adjudicado ao herdeiro reponente;

(v)

V - ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do
preço da arrematação.

240
241

Código Civil, art. 1.691.
Código Civil, Art. 1.489.
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Nestes casos, o credor precisa requerer em juízo a especialização da hipoteca legal, em
procedimento especial de jurisdição voluntária.

7.3.3. Penhor

É direito real de garantia sobre bens móveis, que pode ser corpóreo ou não, excetos
navios e aeronaves, que são objeto de hipoteca, ante os elevados valores. O que importa é
proteger o credor pignoratício, e há a entrega da posse ao mesmo por meio da tradição. O
penhor gera a transferência. O penhor, por ser garantia, tem natureza acessória,242 com a
entrega da coisa para depósito. Se a coisa for roubada ou furtada, não afetará a dívida, uma
vez que a coisa visa garantir o pagamento do débito. Em caso de furto ou roubo, o depositário
(credor pignoratício), pagará valor de mercado ao devedor do bem furtado ou roubado e
poderá exigir a substituição do bem em garantia. Se houver recusa pelo devedor pignoratício,
haverá vencimento antecipado do débito.243
Penhor não se confunde com penhora. Aquele, é direito real de garantia, ao passo que
este é ato processual de constrição judicial de bem determinado, tendo em vista o princípio
da patrimonialidade a que o devedor está sujeito. O penhor, é desdobrado em empenhar. A
penhora, em penhorar.
O contrato de penhor tradicional só requer o contrato escrito e tradição, mas enseja o
registro em cartório, para dar publicidade a terceiros. Temos, ainda, penhores especiais, que
dispensam a tradição, mas asseguram o direito de vistoria do credor. Estas modalidades
dispensam a tradição uma vez que os bens empenhados devem ser utilizados pelos devedores
para o exercício da profissão. São as hipóteses:
(a) Penhor rural, que pode ser agrícola ou pecuário. Se fosse obrigado a entregar a safra
ou gado, não teria como pagar.
(b) Penhor mercantil ou industrial, segue a mesma lógica anterior, envolvendo
maquinário. Segundo Schreiber, é “aquele constituído para garantir o crédito
relativo ao financiamento de atividade industrial ou mercantil. Pode ter como objeto
máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com
os acessórios ou sem eles; animais utilizados na indústria; sal e bens destinados a

242
243

STJ – REsp n. 730.925/RJ.
STJ – REsp n. 730.925/RJ.
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explorar as salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização
de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados”.244
(c) Penhor de veículos, como no caso dos taxistas, que é objeto de trabalho. Exige-se,
nestes casos em que não há tradição, um contrato de seguro.

Há o Penhor de título de crédito por meio do endosso, que é o penhor de direitos, que
incide sobre um bem imaterial, ante a circulação do título de crédito retratado pelo endosso.
O credor pode pedir ao devedor uma garantia, que pode ser um título de crédito (como uma
duplicata ou nota promissória), certificando uma dívida. Contudo, este credor, que recebeu
os títulos de crédito, também tem outros credores seus e, para garanti-los, entrega o título de
crédito que recebeu e o endossa, fazendo circular o título. Este endosso no título alheio,
entregue para outros credores, é o penhor de título de crédito.
Temos o penhor legal, que, como o próprio nome diz, se dá por força de Lei. 245 São
credores pignoratícios, independentemente de convenção:


I - os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens,
móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo
nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí
tiverem feito;



II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou
inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.



As artistas teatrais também possuem este direito com relação aos materiais
teatrais da cena, até que se pague o valor da remuneração;

Retido o bem, deve ser requerida em juízo a homologação do penhor legal.

7.3.4. Alienação fiduciária em garantia

Na alienação fiduciária, é dado em garantia a própria titularidade da coisa (a própria
propriedade), por isso não está previsto no capítulo dos direitos reais de garantia. Na
alienação fiduciária, temos:
SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.
842.
245 Código Civil, art. 1.467.
244
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(a) Do Código Civil, para bens móveis;
(b) Lei n. 9.514/97, para bens imóveis.

A Súmula 28 do STJ, afirma que o credor pode receber o próprio bem dado em garantia
ou outros bens da titularidade do devedor. Se paga a dívida, extingue-se automaticamente a
dívida, uma vez que é propriedade resolúvel, que se extingue com o pagamento. Se não paga,
cabe ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n. 911/69. Se imóvel, cabe
reintegração de posse.

7.4.

Direito real de aquisição: promessa de compra e venda

A promessa de compra e venda é o único direito real sobre coisa alheia de aquisição.
Nasceu no Código de 1916, que admitia a retratabilidade da promessa, o que retirara o caráter
de direito real oponível contra o vendedor. O Decreto-Lei n. 58/37 previu a irretratabilidade
da promessa de compra e venda, alçando-a à direito real sobre coisa alheia de aquisição,
afirmando, ao promitente comprador o direito de adquirir a coisa, independentemente da
vontade do vendedor. Bastava a quitação, pelo comprador, além da forma.
A Lei de Loteamento dos Solos Urbanos (Lei n. 6.766), previu a retratabilidade da
promessa de compra e venda. Previu como direito real se houvesse a irretratabilidade do
contrato. O Código Civil246 previu, no artigo 1.417 que, a promessa de compra e venda, sem
cláusula de arrependimento/arrependimento, é direito real sobre coisa alheia. Contudo, para
tanto, precisa ser registrada em cartório. Assim sendo, poderá ser direito real à aquisição ou
contrato preliminar, apenas. Neste último caso, será direito obrigacional apenas. Se tiver a
cláusula de irretratabilidade e for registrado, será direito real sobre coisa alheia de aquisição.
Portanto, o registro e a presença da cláusula são fundamentais para o nascimento do direito
real de aquisição de coisa alheia. Importante salientar que alguns contratos não permitem a
cláusula de retratação, são eles:

CC, Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire
o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Art. 1.418. O promitente comprador, titular de
direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a
outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se
houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
246
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(a) Imóveis loteados, sejam rurais ou urbanos, uma vez que o artigo 25 da Lei n.
6.766/69 não permite, cominando de nulidade tal cláusula.
(b) Contratos de consumo, com fulcro no artigo 51 do CDC.
(c) Nos contratos de adesão, ante os arts. 424 e 425 do CC/02, que salientam que deve
ser interpretado de forma mais favorável ao aderente.
(d) Os contratos celebrados sob o regime jurídico do Decreto Lei n. 58/37.

Será válida, portanto, os contratos com esta cláusula se não abarcados nos âmbitos de
atuação acima descrito.247 Interessante que o artigo 462 do Código Civil diz que o contrato
preliminar não precisa de ter a mesma forma que o contrato prometido, ou seja, o contrato
preliminar não tem relação de subordinação com o contrato prometido. Afirma, ainda, que a
compra e venda de imóvel precisa ser por escritura pública, sob pena de nulidade, salvo se
não ultrapassar a 30 salários mínimos.248 A promessa de compra e venda, por ser contrato
preliminar, não precisa da escritura pública, ante a lógica do artigo 462.249 Todavia, o artigo
1.417 diz que, se houver cláusula de retratação, pode ser exercida a qualquer tempo, se não
houver estipulado prazo. Se não houver, só será direito real se houver o registro, como já
afirmado. Assim, para que a promessa de compra e venda (contrato preliminar), tenha
oponibilidade erga omnes, terá que ser registrado e conter a cláusula de irretratabilidade.
A retratabilidade é incompatível com este direito real de aquisição, uma vez que o artigo
1.417 afirma que mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou
arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.
A cláusula de arrependimento pode estar submetida à suppressio, caso não tenha sido
estipulado prazo e passado muito tempo sem o exercício do direito, criando a expectativa de
que não o exerceria. A guisa de todo o exposto, conclui-se que a promessa de compra e venda,
sem a cláusula de retratação e devidamente registrado, produz os seguintes efeitos:

Neste sentido, súmula 166 do STF.
Código Civil, artigo 108, que afirma que não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
249 Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao
contrato a ser celebrado.
247
248
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(a) Confere posse ao promitente-adquirente: durante o contrato, a posse será precária,
não havendo animus domini, insuscetível, portanto, de usucapião. Após o
cumprimento da promessa, a posse será qualificada.
(b) Permite a aquisição forçada, denominada de adjudicação compulsória, após o
adimplemento da obrigação de pagar.250 Desde que não tenha cláusula de
arrependimento. A adjudicação compulsória é uma ação, que pode ter
procedimento especial ou comum. Será especial, se estiver registrada em cartório,
conforme art. 15 do DL 58/37. Será comum, se não estiver registrada a promessa de
compra e venda. O STJ afirma, por meio da súmula 239, que, mesmo que não
registrada a promessa de compra e venda, o promitente comprador terá direito à
adjudicação compulsória, pelo rito comum do CPC. A súmula n. 84 do STJ aduz que
o promitente comprador pode se valer dos embargos de terceiros, mesmo que não
registrada, uma vez que está na posse do imóvel.

O promitente vendedor, se não receber do comprador, poderá valer-se da ação de
resolução de contrato ou ação de reintegração de posse, visando a retomada de posse. Mas,
para tanto, deve ter a prévia notificação do devedor, mesmo estando diante de mora ex re.
Por envolver direito de moradia, enseja a notificação prévia.
O STJ afirma, que, mesmo que não esteja registrada a promessa, enseja a notificação,
para assegurar uma segunda chance ao devedor.251 Tal regra também é aplicável no caso de
constituição em mora do devedor para rescisão do contrato.252 Se o contrato de promessa de
compra e venda, tiver a cláusula de perdimento ou decaimento do que já tiver pago, tal
cláusula é nula de pleno direito, por ser abusiva,253 podendo ser conhecida de ofício pelo
magistrado.254 Os valores pagos, por exemplo, devem ser restituídos, podendo incidir a
cláusula penal, juros, honorários e custas, podendo o magistrado arbitrar uma taxa de
ocupação, pelo uso da coisa, como se fosse um aluguel, guardadas as proporções.255
Interessante ponderar sobre o registro. Para que serve então? Já que o promitente
comprador pode valer dos embargos de terceiro e adjudicação e o promitente vendedor pode

Nos termos do DL n. 58/37, art. 16.
Súmula n. 76 do STJ.
252 STJ – REsp n. 166.459/SP.
253 Código Civil, Art. 413 e art. 51 do CDC.
254 STJ – REsp n. 1.447.247/SP
255 Cf. FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual..., 2019.
250
251
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valer-se de possessória ou resolução do contrato, mediante prévia notificação. O registro é
importante para impedir a venda dúplice do imóvel pelo promitente vendedor, uma vez que,
se não registrado, eventualmente poderá lesar o promitente comprador ou compradores,
vendendo duas vezes o bem. Se isto acontecer, o promitente comprador tem legitimidade
para a ação reinvidicatória de propriedade e não ação publiciana.256 Cada mês pago, mais
“proprietário” se torna, afirma a doutrina, tanto é que permite o direito à aquisição forçada.257
O artigo 1.647 aduz que deve ter consentimento do cônjuge para a venda do bem, exceto se
o regime for de separação absoluta.

256
257

STJ – REsp n. 55.941/DF.
Cf. FARIAS-ROSENVALD-NETTO, Manual..., 2019.
85

Introdução ao Direito Civil: Direitos Reais | Prof. Murillo Gutier

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, André de Carvalho. In Direito Civil: direito das coisas. V. 4. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008 (Coordenação Débora Vanessa Caús Brandão. Orientação: Giselda Hironaka).
BRANDÃO, Débora Vanessa. C. in Direito das Coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 155 (coleção Direito Civil, volume 4, Orientação Giselda Hironaka e Coordenação de Débora
Vanessa Caús Brandão).
CASSETARI, Cristiano. Elementos de Direito Civil. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019.
FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JUNIOR, Marcos; DIAS,
Wagner Inácio Freitas. Código Civil para Concursos. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 5 – Reais. 11ª ed.
São Paulo: Atlas, 2015.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de
Direito Civil – Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2017.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Manual de
Direito Civil – Volume único. 4ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 2; coordenador Pedro Lenza. – 2.
ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2014. – (Coleção esquematizado).
MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de. Código Civil Comentado. 2ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015.
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil – Volume 4 –
Direitos Patrimoniais e Reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018.
SOBRAL PINTO, Cristiano. Direito Civil Sistematizado. 5.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2014.
TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 4 : direito das coisas. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.

86

