
íNDICE ANALíTICO DAS MATÉRIAS 

Obras do Autor.............................................................................. ......................................... XXVII 
Prefácios da ]" e 6" Edições.......................................................................... ......................... XXXI 
Nota do Atualizado/' para a 2]" Ediçe/o ................................................................................. XXXIII 
Nota Prévia do Atualizado/' ................................................................................................... XXXV 
Palavras do Coordenado/' da Equipe de Atualizadores ......................................................... XXXVII 

Introdução - Das Raízes ao Direito Civil Brasileiro Contemporâneo .................................. . 

Capítulo 1 

DIREITOS REAIS 

1. Importância do Direito das Coisas. O poder do homem sobre as coisas. Organização da 
propriedade ....................................................................................................................... 7 

2. Distinçe/o entre direitos reais e pessoais. Valor da distinção. Critérios distintivos. Teoria 
realista. Teoria personal ista. O direito real como poder sobre a coisa. O direito real como 
relação entre pessoas. Objeções à teoria personalista. Teoria eclética. Distinção baseada no 
modo de exercício do direito. Características dos direitos reais....................................... 9 

3. Classificaçe/o dos direitos reais. Jus in re p/'Opria ejura in /'e aliena. Subdivisão dos direitos 
reais na coisa alheia: direitos principais e acessórios; direitos de gozo e de garantia; direitos 
sobre a substância e direitos sobre o valor. Direitos reais mobiliários e imobiliários. Direitos 
reais limitados: subjetivamente pessoais e subjetivamente reais. Ônus reais ................... 17 

4. Características dos direitos reais. O direito de sequela: conceito: O direito de preferência; 
em que consiste; aplicação................................................................................................ 20 

5. Domínio do Direito das Coisas. Objeto: coisas corpóreas e incorpóreas. Os direitos. As pro
duções do espírito. Quase-propriedade. Delimitação legal dos direitos reais: numerus dau
sus.Justificação do princípio. Novo direito real fora do Código Civil: a concessão de uso. 
Características................................................................................................................... 21 

6. Constituiçe/o dos direitos reais. A relação causal. Conexão do efeito à causa. Vinculação 
do modo ao título de aquisição. O princípio de abstração da causa; negócio jurídico 
abstrato.............................................................................................................................. 24 

7. Obrigações mistas. Direitos reais infaciendo. Obrigações in rem ob ou propter rem. Ca-
sos. Natureza: teorias: da pessoalidade; da realidade; da natureza sui generis ................ 24 

8. Formaçe/o dos direitos reais limitados. A teoria do desmembramento da propriedade. A 
teoria da limitação ao direito de propriedade.................................................................... 26 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· SUlll1~:-p 

JII! "eu ,>!ih ,,",,I V 'j{f 

"S:lssod:ljl 1!1lI0~ 

'lesP'!11I1 (1111)1 

"wd ')/' 0(/\"".)1' ·Lr. 

')!,!,""',,d ,'IIIII!/(O,~ 

I ()U~!s\l1bV -:1ll11:] 

11"1'" ')/" ,d UI.m() ")[ 

/\ '1II11j.1O,'S,l\',\(,d 

/,)!I V '11!IlSlI:lSlIO:l 

"lm.II./,)/' "I"'fl' '<;r 

j.1!'III;;'uO "ol"'/r 't[ 

\ll!:O~.'1I!PIIII1IIJ 

,,'1) 1I.1I/I!.'/JiI'·II{" -rI:" 

"cpeJq 

I' O('.\I>IIIIII./,lJ,J(f 'i:[ 

!p JSSOd ']I:oss.'d 

O\II:1IIII!JqDP~,-,I) 

'Y' ,"OI,,'O"I/\"\"'.ld .\ [ 

""',,mlllf'll\"?}')(f -Uf 

IOpl IJ:lS:l SOl:llljl 

~IIOl!~)II1C :lssotl " 

J{{ ,J /lPI!f) ').\""")<1 '6l 

od:l Cl:1Jlp :lssod 

·))et"-!l"{ '''''''''\1 'Xl 

JIlJcdlq cp I!UO,1\ 

, 0/) "U.'>/I./od!<! fi . L;: 

Ud -"P!I \!P O~~.kl 
SlIlI:1Jp O!;.JClIltu 

'o(l,!J)UWj,'-u/),lj. '<);: 

'p etlllu elJtl o~s 

NO/f ,Jf' 01,1,),)//",) 'çi: 

"I' ,'ssod 1! ,'JIII,~ 

?I-coq ;11' ;lSSU.! 

'j-IUl1f ,li' ,),\',\0.1 -ti: 

", 
··(lI.!.JllI 

-\).111 :\~\Jp,~.1{1 ,'ssod ·OI.!.i!"!I:lP :ellI1S:lplll~I,~ ,~,S\\I '()t~,'1!"\)JP :1~11l'~I<l!,\ :lSSOd 'II/"'Ilill ')"""<1 'r;: 

j{r ... 1!1111)11[().~,~ 1~;lII'!I.ld ,1ssod :l!lsn!" ;:ossod q' snlls!nh'~}1 '1!!J\!:1,1Jd :1ssod 'elllls:1puCI:1 Jssod 'CI 

-1I'~ln!" ;lssnd '1:ISni"lIl :-ssod ·O!.III.l,).I(/ /11" '/(m/-, ·!.I :~()"!1,1fqo SOI:1!/\ ·or.J!tI!Pll 'III,\"II! ,).1'.\',,</ .;:;: 

LI' ..................... ~I-rtll .1j1 ."'sod.~ :,.!-eoq ,~p .)Ssod '1!ISTl!'tT! :1ssod:l Insnr 

:lsso.! 'so,I\P!"qns,~ S(l,I!PItI(l ,OIIl:1UI:1I:l sop \:IJtl0nUIIj ·ol,!.\e.l!I!SSI!I.) ',J,I'Wld ,1J> _1',)/.J:)t!.".:J '1;: 

'ISSOd V(I oY)V,)UISSVT) 

\,. llllll!de.) 

,)t , .. , .. , .. , ............. JSSOd\\lO,1 1!j1 '1~!.'l1l!1":J -sl~lOP!nssoduIO;) o1,!s Jnb s\:oSSJ,1 

~t 

·J(lplll~s(ldlll".1 op sOI\:-J!(I '1!I'C.lq(lP~,~j1 ,~sS(ld ,1 ,1ssmhllo.) 'O,I'I,II/I/I! ,,-u/ ,'sso.] ·,l\',I·"dIllO.) -Ol 

,1ssod ep S:1JOpl,\jJS o~s 

.'nh S\~OSS"d ·01,!.'1I~lI!I'JOqll~ ,11' <JlmU!.1 () ·S.'JllIU,1)Jjl ~0J)1l0 ;l ,1S~(ld \~P S:1JOjll,'J:l~ so JJ\lI;'O 

oe.Julls11I ""IU"j1I1,~{bp SI!Ds~"d :S:lJDIJlTlssod \l~!S 1l~(I .'Ilh ~,~JO\l!,'PCl "),\.,,,)(/ til' ~·,'.I"I!I, •. r,)S·61 

rt -----,,'1/1(,,"",,(/ .,'o/!,WP 

ol,::'ln.111[ ep ope"!JlIl;1!S T.'1Ul!J\1:1:lS ,11' opepUClU o 'SI\:osS,)(1 SOI\;'OJ!P sop I:S,''pp \: SO!J\'SS:lS 

-sod ~{)l!IJJ,~llI! ~op ('!;SII,11l\] ':1ss0d .1j1 S!.~,I!I".)S\1~ ~lI:oss:-tI SOl!;'OJ!(] ·,)!'tlp,)!.Ii/,W/OI\1ql};l(),1 01' 

O1'IlU.1S ',\(I;lI,ll!S ,'p ~l!ll!JII]()P SI!lI SI1!OSS:1d SOI!.'J!jl ~Ojl ,~SS()tI V ·.\'!"0".,·,)(/ ,mll,J.II/J \"('1) ,)v.""" ')ll 

It .... ·,··,·· .. · .. ·,·· .. ·············,····· .. ··S!I!IUOUl!Jll!{h!JIX:l SIlI!:1Jlp Jp 

:1SSt\1 'SII:llss"d SOll,~J!P '~I' "sso.! -S!I!:lJ S,II!:1Jlp:1p ;:OSSO.! 'SJIU,~JJOJ ~lmti\! SI!I' ,)SSIlJ 'se,'IlJI 

-o.~ SI!~\():1 SI!p ;\SSOd ·SI!I.I\'Ss,'.Je S\~S!,I.) seI' ;\S,O,I -SOll:lJ!P SO:l ses!o:1 sv ',J"""oi!"p IJ/,,/iIO'L I 

ut . · .. · .. · .. · .. · .. ·····,··,·· .. · .. ···· .. · .. · .. · .. · .. · .. I:.)!II,!j)!1' OI.!:'lIJlll:11.10 'JpepJ)JdOJd cp s!,)d,'p 

11(' S,~IU\~ (ll,!.'11!111,'llll:ll\ti,111!n~ ·SI!S!<>.l Sl!P OI!JJICllllI q)I!Z!le.,ol ,'ssotl V ·O!)'\o;I/,!.)wf '91 

ú[ ...... · .. · .. ····· .. · .. ······· .. · .. · .. · .. · .. ··II!OSs,~d IlO P!,1J OII:1JI(1 ·;1U!.I,)ll1 ,1j1 

Or!lIldO 'Ol\:lJlp ((In;> ,'s~od V ·,\II;]!AI!S ,~p "~IU!dO 'Ol1!,1 UI11 il ;:ossnd V .,).,.,\'()t! 0I' 11;,),111/",\1 'ç I 

Xt ·· .. ··,··,··,··,·· .. · .. ·l!,I!l-'!'-]O 1!!.IOJ11!jl sU,~ili:llH!A -O!;.J!SOdll!!P .I0I!!I\ '\:!J9~SJSsotl 

()1,!.'1,~I'lJd IV Olll:lllWllllnl 'JSSlltl ep eZ,~Jn\1!11 :,'Ssod 1:1' SO,II\Ill!ISUO;) SO\llJUlJIJ sop S;l\JJI!II!11I 

-.1:11;\1' :1\I.1n;]ll!I~!P ,'s ,~nh!U:-SI1!11l,11uepllll,l SlllllO{1 ·,·O!.UI.)! .'"/II,!' ."111' O.I/lII.lIU!/((().) "fml-'"1 ·tl 

<J[ ..... · .. · .. ·· .. · .. · .. · .. ···· .. · .. · .. · .. OJ!·~I!S\!j{1 oil!1'9') 'OlWIUJtl 

,~1lI11'.1!,.,1I11 'U~)11S SO;]!jl\l.) SO ·U~~III.~jl! O;]I!,'.I.) O '),)(,)Of"I;;',,} \'1)1/ O_I!plitO 1///!.II/lOf' V TI 

::r .......... , ..... , .................. , ejlPd,' (1~.i!~llllw;\1' ,Up01l1 sop o~,\eJ,'\\[Il\lJ I~p ;lPI!P!%,1:1;\US;\(J 

";OI!,1_IIP :lI' :1SS(\1 ·.'s~od \!jl O~SI!"I":.J -(J.I/P./!/" o/ll.llllOf' llfi .\'n./!!!,."t ,m_}/I:w!J.),,-II0.)·;:1 

ü ...... · .. ··:lssud cp ()llIJ\1IIJJIjIlO.l,~~1 -1!,I!\;l!-qns 

<J!;.\d:1~IIlD \,! 1!,1!1)J.) '1:ll!!P,~lll ,~ 1~1l!!1',)]1I! :eSlllJ cp eJIUI<.lull.);'O (l~.'1I!7!jlln -lf}/l"I"",'(I(/ ·"!lr 
'OI!,)Jlp ;'OI' J,~pod ,1 O\1~J :1p j;\plld :,)jll:p,1!,ldOJd " ,~s~od ,1J11I,111e.JIIIlSI(J ',im_laIfI ,)fi I/!.IO,,, V '11 

I f ... , ... , .. , .. , .... !U!!fU'I' ,,/II!I/" I! ;I !llII(I('!' ,'IIIII!IIO U 'CPC,IIJJjl JSS'ltl V -1!,II:1 ;\ IIUllll:u JSSOd 

'.,'I/III!IIII,~ ,mIm,' :,1ssod I~p SOIIl:llll"1:l '<lI\l,"IIl!~u,~d 11,'S oI' 1!!.1l1;>nU"1 ·.IÍI,iunS ,)fi III,/(UI V'O I 

6;: , "·S:lJlll'!IISS11d.1 S,1,llll\\JP(J 'SJJ\!UIIIlIj;lJd 

SOIl\;\W!J:l.ll!j.1S] 'I~SJ,' IOJ11!O.) O~.il!Ill!:l~II11;) :IlU.I,'jlO\ll nl!,~J!P 011 :1ssod V',),'"'',, "f' O/!,l.)IIO.) '(, 

:lSSO,1 V :nlflOS SIV~[]~) SVI](Ij 

i: °IIlWh!.1 

sawo9 OpUl.'PO • 5\C<J~ SOllõ!J!O •• 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

24. Posse de boafé e de má-fé. Posse de boa-fé: conceito. Concepção negativa da boa-fé. 
Posse de boa-fé real e presumida. Posse de boa-fé e posse justa. Importância da distinção 
entre a posse de boa-fé e a posse de má-fé ............................................................................. 49 

25. Conceito de boa:lé. Sentido negativo. Erro de direito. O estado de dúvida e a boa-fé. Exclu-
são pela culpa do possuidor..................................................................................................... 51 

26. Transformação da posse de boafé em posse de máfé. Determinação do momento. Deter
minação circunstanciada. Critérios da propositura da ação, da citação inicial e da contes-
tação da lide. Prevalecência do último critério ....................................................................... 51 

Capítulo 4 

DESDOBRAMENTO DA POSSE 

27. A bipartição da posse. Clima conceitual. Como se desdobra a relação possessória. Crítica à 
teoria da bipartição. A posse indireta ....................................................................................... 55 

28. Posses para/e/as. Composse e posses paralelas. Coexistência de posses. O desdobramento: 
posse direta e posse indireta .................................................................................................... 56 

29. Posse direta e posse indireta. Conceito. A quem compete a posse direta. Posse subordinada 
e posse autônoma. Possuidores diretos. O possuidor indireto. Nuda possessio. Possuidores 
diretos e servidores da posse.................................................................................................... 56 

30. Defesa da posse direta. Defesa por iniciativa própria. Defesa contra o possuidor indireto ... 57 

31. Pressupostos da posse indireta. Posse direta de outrem; relação jurídica de que derive o 
desdobramento. Natureza da relação. A constituição de um direito real limitado. Direito 
pessoal. Posse direta de garantia, de gozo de administração .................................................. 58 

32. Determinação da posse indireta. Regras. Constituição sobre relação possessória já desdo-
brada........................................................................................................................................ 58 

Capítulo 5 

MODOS DE AQUISIÇÃO E PERDA DA POSSE 

33. Justificativa de enumeração. Crítica ao art. 493 do Código Civil. Razões que justificam a 
enumeração; a necessidade de terminação do exato momento em que a posse se inicia....... 61 

34. Modos originários de aquisiçao. A apreensão. O exercicio do direito................................... 62 

35. Modo derivado: tmdiçao. Modalidades da tradição: efetiva ou material; simbólica ou física; 
consensual. Afieta traditio. Formas da tradição consensual: tmditio brevi lI1anu; eOl1stitutUJ/1 
possessoriuJ11. Variação do animus na tradição consensual. O constituto possessório ........... 63 

36. Quem pode adquirir a posse. Aquisição pela própria pessoa. Aquisição por meio de represen
tante. Aquisição por terceiro sem procuração. Capacidade do adquirente. Anill1us pl'Ocuratoris 
e anill1us possidentis. Ratificação ............................................................................................ 65 

37. ACeSSa0 de posse. Conjunção de posses. Formas: sucessão e união; distinção. Sucessão a 
título universal e a título singular. Sucessão imperativa e união facultativa. Vantagens da 
soma de posses......................................................................................................................... 65 

38. Atos que nào induzem posse. Atos de permissão e atos de tolerância. Atos violentos e clan-
destinos.................................................................................................................................... 67 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais· Orlando Gomes 

39. Modos de perda da posse. Superfluidade da discriminação. Abandono. Tradição. Perda da 
coisa. Destruição. Posse de outrem. Coisa posta fora do comércio. Constituto possessório... 67 

40. Perda do corpus e do animus. Abandono. Distinção entre abandono e perda. Tradição; a 
intenção do tradens ................................................................................................................. 69 

41. Perda exclusiva do corpus. A perda da coisa. Destruição; inutilização total. Causa do desa-
parecimento. Coisas que são postas fora do comércio; impossibilidade jurídica .................... 69 

42. Perda exclusiva do animus. O constituto possessório. Conversão do anill1us dom in i em 
animus nomine alieno .............................................................................................................. 70 

43. Perda da posse de direitos e da posse adquirida por outrem. Impossibilidade de exercício. 
Não uso. Posse adquirida por outrem: impossibilidade de exercer o poder de disposição 
física; cessação do anill1us procllratoris .................................................................................. 71 

Capítulo 6 

EFEITOS DA POSSE 

44. Pluralidade e unidade. Dissensão doutrinária. Teoria da pluralidade de efeitos. Divergên
cias quanto à delimitação. Interditos e usucapião. Teoria de unidade. Efeito único: a presun-
ção de propriedade ................................................................................................................... 73 

45. Efeitos principais. O direito aos interditos. Direito à percepção de frutos. Direito à inde
nização das benfeitorias úteis e necessárias. Direito de retenção. Jus tollendi. Direito de 
usucapir. Direito à indenização de prejuízos............................................................................ 74 

46. O direito aos interditos. A quem assiste. Interdito de manutenção. Interdito de reintegração. 
Interdito proibitório. Imissão de posse. Natureza das normas que regulam a proteção posses-
sória.......................................................................................................................................... 74 

47. Direito à percepção dosjh/tos. O possuidor de boa-fé. Conceito e classificação dos frutos. Fru-
tos pendentes, percipiendos e percebidos. Condições para a aquisição dos frutos. A boa-fé do 
possuidor. Produtos: dever de restituição. Despesas de produção e custeio. Regras gerais .... 75 

48. Direito à indenização das be/?feitorias úteis e necessárias. A quem assiste. Posse de boa-fé 
e benfeitorias úteis e necessárias. Posse de má-fé e benfeitorias necessárias. Distribuição 
dos direitos do possuidor relativamente às benfeitorias. Despesas. Controvérsia sobre a in
denização das benfeitorias úteis............................................................................................... 79 

49. Bel?feitorias e acessões. Distinção. Regras próprias a que estão sujeitas as acessões. Planta-
ções e construções. Acessões feitas de boa-fé e de má-fé........................................................ 81 

50. Benfeitorias voluptuárias. O direito de levantar as benfeitorias voluptuárias. Condições 
para o seu exercício. O possuidor de má-fé ............................................................................. 82 

51. Direito de retenção pelo valor das belifeitorias necessárias e úteis. A quem assiste. Natu
reza jurídica do jus retentionis. A retentia propter impensas. Como se exerce o direito de 
retenção. O possuidor de má-fé e o jus retentionis. Quando não se admitem embargos de 
retenção.................................................................................................................................... 83 

52. Direito a uSllcapir. A posse como elemento básico da usucapião. Importância desse efeito 
da posse.................................................................................................................................... 84 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

Capítulo 7 

FUNDAMENTO E EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA 

53. Teorias explicativas. Teorias absolutas e relativas. Teorias absolutas: da vontade e da posse 
como categoria econômica independente. Teorias relativas: da interdição da violência, do 
respeito à personalidade humana e da defesa complementar da propriedade............ ............. 85 

54. Teorias absolutas. A teoria da vontade. A teoria da posse como categoria econômica inde-
pendente.................................................................................................................................. 86 

55. Teorias relativas. A teoria da interdição da violência. Savigny. Crítica de Ihering. A teoria do 
respeito à personalidade humana: Bruns; objeções. A teoria da defesa complementar da proprie
dade: Ihering. O objetivo de facilitar a defesa da propriedade. A pretensão do possuidor. A conh'a
dição fundamental da teoria de Ihering. Possessório e petitório. A explicação de Tartufari...... 86 

56. A proteção possessória no Direito Romano. O direito aos interditos. Categorias de interdi
tos. Interdicta retinendae possessionis. Interdicta recuperandae possessionis. Subdivisão 
dos primeiros: uti possidetis e utrubi. Subdivisão dos segundos: unde vi, de clandestina, de 
precario e utribll. Proteção da quase-posse. Interditos adpiscendae possessionis ................. 88 

57. Contribuição do Direito germânico e do Direito consuetudinário francês. A contribuição 
do Direito germânico; possessorillln plenario. Direito francês. O processo sumário; a COIJI-

plainte. Processo sumaríssimo; o mandatum de manutenendo ............................................... 89 

58. Contribuição do Direito Canônico. O remedillll1 spolii. Conversão e extensão do remédio ..... 90 

59. Síntese de evolução. A construção romana. Importância da contribuição do Direito germâ
nico, do Direito consuetudinário francês e do Direito canônico.............................................. 91 

Capítulo 8 

A PROTEÇÃO DA POSSE NO DIREITO POSITIVO 

60. Localização da proteção possessória. O direito aos interditos como efeito da posse. Incor
poração ao direito substantivo; crítica. Razões que justificam a incorporação....................... 93 

61. O sistema defensivo da posse. A autodefesa; desforço in continenti. Os interditos. Ações 
possessórias: imissão de posse, manutenção de posse, reintegração de posse - interdito proi
bitório; nunciação de obra nova; ação de dano infecto; embargos de terceiro senhor e pos
suidor. Pretensões possessórias................................................................................................ 94 

62. Imissão de posse. Natureza possessória; razões que a justificam. Fim da ação...................... 95 

63. Manutenção de posse. Turbação da posse. Objetivo específico. Quando cabe. Conceito de 
turbação. Atos de turbação: positivos e negativos .................................................................. 95 

64. Reintegração de posse. Esbulho. Fim específico do interdito. Quando cabe. Contra quem 
pode ser dirigida a pretensão do possuidor............ ...................... .............. .............. ................ 97 

65. Exceptio d01l1inii. Efeito da alegação de domínio nas ações possessórias. A exceptio d01l1inii, 
descabimento. O petitório. Aexceptio d01l1iniino Direito pátrio. Explicação de Clóvis 8evilá-
qua. Orientação da Jurisprudência .......................................................................................... 97 

66. Interdito proibitório. Caráter preventivo. Finalidade. Pretensão. Desnecessidade do ani1l1us 
tllrbandi ................................................................................................................................... 99 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais· Orlando Gomes 

67. Nunciaçl10 de obra nova. A quem compete. Finalidade. Natureza da pretensão. Requisitos; 
obra nova. Ação demolitória ............................................................................ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100 

68. Ação de dano infecto. Natureza. Ação cominatória. Finalidade acautelatória........................ 101 

69. Embargos de terceiro. Noção. Processo acessório. Natureza. Consequências ....................... 101 

Capítulo 9 

PROPRIEDADE 

70. Conceito. Critérios para a conceituação; sintético, analítico e descritivo. Caracteres: direi
to complexo, absoluto e perpétuo. Direito exclusivo; o jus prohibendi. A elasticidade do 
direito de propriedade .............................................................................................................. 103 

71.S1!ieitos. Capacidade de direito e capacidade de fato. O título de aquisição. Legitimação. 
Domínio público e domínio privado........................................................................................ lOS 

72. Objeto. Bens corpóreos. Extensão aos bens incorpóreos. Propriedade literária, artística e 
. científica. Propriedade industrial. A quase-propriedade. Propriedade de direitos. Coisa de-
terminada; princípio da individualização. O princípio da acessoriedade ................................ 106 

73. Conteúdo. Extensão do direito: aspectos extrínseco e intrínseco. Propriedade mobiliária 
e imobiliária. Extensão vertical - espaço aéreo e subsolo. Aspecto intrínseco. Conteúdo 
positivo. Limitações................................................................................................................. 107 

74. Modalidades. Propriedade plena e restrita. Propriedade perpétua e resolúvel. lrrevogabili-
dade da propriedade ............................................................................................... ,................. 108 

75. Síntese da evolução histórica. Sistema jurídico romano. A propriedade medieval. A proprie-
dade no regime capitalista. Tendência para a socialização ...................................................... 110 

76. Propriedade urbana e rural. Estatuto da Terra. Propriedade familiar. Módulo rural. Certifi-
cado de cadastro. Legislação .................................................................................. "................ 111 

77. Função social da propriedade. Fonte da concepção. Determinantes ideológicas. Função 
social e limitações. Recepção no direito positivo .................................................................... 119 

Capítulo 10 

EXTENSÃO 

78. O problema. Aspectos. A extensão ao espaço aéreo e ao subsolo. Extensão às partes inte-
grantes...................................................................................................................................... 127 

78-A. Extensão vertical. Natureza; a tripartição do domínio; extensão vertical do poder do 
proprietário. Limites; o princípio dos glosadores. Orientação moderna. Critérios para a de
terminação dos limites; do interesse e da utilidade do exercício. Direito de exclusão............ 128 

79. Espaço aéreo. Regime jurídico. Direito sobre um volume. O espaço aéreo como res l7u/lius. 
O poder do Estado.................................................................................................................... 130 

80. Subsolo. Distinção entre a propriedade do solo e do subsolo. O subsolo como res nu/lius. 
Domínio do Estado; minas. Propriedade do dono do solo; limite ........................................... 131 

81. Extensão às partes integrantes. Noção de parte integrante. Partes integrantes essenciais; a 
quem pertencem. O princípio da acessoriedade; alcance. Universalidade do domínio .......... 132 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

Capítulo 11 

LIMITAÇÕES 

82. Princípio geral. Limitações decorrentes da lei, dos princípios do direito, da vontade do 
proprietário. Prevalência do interesse público. O abuso de direito.......................................... 135 

83. Classificação. Critérios. Classificação pela fonte: limitações legais, jurídicas e voluntárias. 
Critério da extensão. Critério do fundamento. Limitações objetivas e subjetivas ................... 137 

84. Limitações legais. Fundamento das limitações. O interesse público, social ou coletivo. Ne
cessidade social de coexistência pacífica de proprietários. Limitações de Direito Adminis-
trativo. Limitações de Direito Civil. Unilateralidade e bilateral idade ..................................... 137 

85.Limi/ações de Direito Administrativo. Desapropriação. Requisição. Interesses que justifi-
cam as limitações; segurança pública, saúde pública, prosperidade pública, economia po
pular, cultura, higiene, funcionamento dos serviços públicos, urbanismo, defesa nacional. 
Desapropriação; conceito; utilidade pública............................................................................ 138 

86. Limi/ações jurídicas. O princípio da normalidade do exercício dos direitos; aplicação. O 
abuso de direito........................................................................................................................ 142 

87.Limitações voluntárias. Constituição de direitos reais. Limitações ao direito de dispor. 
Limitações feitas no testamento e nos contratos de compra e venda e doação. Prosperidade 
fiduciária.................................................................................................................................. 144 

88. Cláusula de inalienabilidade. Definição. Condições para valer. Móvel legítimo. Inalienabi-
lidade temporária ou vitalícia. Sub-rogação. Consequências da inalienabilidade ................... 146 

89. Limitações de direito positivo. Desapropriação. Tabelamento. Defesa nacional. Patrimônio 
artístico..................................................................................................................................... 148 

Capítulo 12 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE 

90. Sistemas de aquisição do domínio. Sistemas: romano, francês e alemão. Sistema romano: 
título e modo de aquisição; a tradição. Sistema francês; suficiência do título; transmissão 
solu consenslI. Sistema alemão; convenção translativa; o princípio da abstração da causa.... 151 

91. Modo de adquirir. Negócio causal. Distinção entre título e modo. Conceito de modo de 
aquisição .................................................................................................................................. 153 

92. Como se opera a aquisiçelo. Aquisição mediante ato do adquirente e por fato jurídico s/ricto 
sensu.......................................................................... ............................................................... 153 

93. Classificação dos /IIodos de adquirir. Critérios. Distinção dos bens, causa da aquisição e 
individualização do objeto. Critério baseado na divisão dos bens: modos comuns aos móveis 
e imóveis, peculiares aos móveis e peculiares aos imóveis. Classificação baseada na causa 
de aquisição: modos originários e derivados. Classificação baseada na individualização do 
objeto: modos de aquisição a título singular e a título universal............................................. 153 

94. Aquisiçc70 da propriedade mobiliária e imobiliária. Distinção: impOltância prática. Trans-
crição e tradição. Escritura pública e particular. Usucapião .................................................... 155 

95. !'v/odos originários e derivados. Distinção, importância prática. Critérios distintivos. Efeitos 
da aquisição por modo originário, ou derivado ....................................................................... 155 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais • Orlando Gomes 

96. Modos de adquirir a título singular e a título universal. Quando se dá a aquisição a título 
particular. Aquisição por título universal; sucessão hereditária. Importância da distinção ..... 156 

Capítulo 13 

DA AQUISIÇÃO PELA TRANSCRIÇÃO 

97. Espécies. Discriminação. Modo peculiar ~ a transcrição. Modos comuns; a acessão, a usu
capião, a sucessão hereditária................................................................................................ 157 

98. A transcrição. Instituição do registro público. Inscrição. Transcrição do título translativo. 
O instrumento do negócio causal. Títulos que podem ser transcritos; enumeração. Trans-
crição e tradição..................................................................................................................... 158 

99. Sistemas de transcrição. O sistema alemão. A presunção que o registro gera. O cadastro. 
Convenção jurídico-real; dissolução do negócio causal. Princípios fundamentais do sistema; 
enumeração e exposição sucinta. Sistema em que o registro gera apenas uma presunção jllris 
tantum. Vinculação ao negócio causal. Sistema adotado pelo Direito pátrio........................ 159 

100.Princípios gerais do registro imobiliário. Direito imobiliário formal e direito imobiliário 
material; condições extrínsecas e intrínsecas........................ .............. ............................ ..... 161 

10 I.Aspecto material da trallscrição. Princípios. A obrigatoriedade. A fé pública. Possibilidade 
de retificação. Determinação do objeto sobre o qual recai a transcrição especificações. 
Necessidade da transcrição do título. Valor do registro. Alterações do registro ................... 162 

I 02. Aspecto formal da transcrição. Como se procede ao registro. Livros: o protocolo, o livro 
de transcrição, indicador real e indicador pessoal. Processo do registro. Requisitos. Requi-
sitos para a transcrição .......................................................................................................... 163 

103. Retificação e allulação do registro. Inexatidão nos fatos e na situação jurídica do imóvel. 
Retificação. Registro nulo, ou anulável. Anulação. Cancelamento....................................... 164 

104. Sucessão hereditária. Transmissão mortis causa. Exigência da transcrição. Registro do 
formal de partilha, interesse de sua transcrição, a cadeia sucessória.............................. ...... 164 

Capítulo 14 

DA AQUISIÇÃO PELA ACESSÃO 

105. Conceito de acessão. Acepções do vocábulo acessão. Aumento da coisa no valor e no volu-
me. Aumento devido a forças internas; produção. Aumento devido a forças externas; união. 
Acessão discreta e acessão contínua. Acessão restrita; o princípio accessorilllll cedit principali.. 167 

106.Jo.10dalidades da acessão. Acessão de imóvel a imóvel, de móvel a imóvel; de móvel a 
móvel. Aluvião. Avulsão. Formação de ilha. Plantações e construções. Acessão natural e 
artificial.................................................................................................................................. 167 

107. Fundamento da acessão. O princípio de que o acessório segue o principal. Fundamento da 
acessão contínua; considerações de índole racional e prática .............................. ............ ..... 168 

108. Natul'ezajurídica da acessão. Teorias: modo de aquisição da propriedade; faculdade ine
rente ao domínio; natureza dupla; modificação da propriedade. A acessão, modo de adquirir 
o domínio............................................................................................................................... 169 

109. Formação de ilhas. Ilhas que se formam entre a linha que divide o álveo em duas partes 
iguais e uma das margens. Soluções. Desdobramento de um novo braço do rio .................. 170 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

110. Aluvião. Conceito. Espécies: aluvião própria e imprópria. Em que se distingue da avulsão. 
Propriedade da aluvião. Terreno aluvial formado em frente de várias propriedades........... 171 

111. Avulsão. Conceito. Quando se verifica a acessão. Direito de opção. Junção e superposição. 
O direito de reclamar; decadência. Aderência natural.......... .......... .............. ....................... 172 

112. Alveo abandonado. Álveo abandonado e aluvião imprópria. Abandono de álveo por força 
natural. Divisão do álveo abandonado. Retorno das águas .................................................. 173 

113. Construções e plantações. Acessão artificial: semeadura, plantação e edificação. A quem 
pertence as construções e plantações. Partes integrantes. Plantação ou construção em terreno 
próprio com sementes ou material alheio. Plantação ou construção em terreno alheio com 
sementes ou material próprio. Plantação ou construção em terreno alheio com sementes ou 
material alheio. Soluções. Boa-fé e má-fé. Erro no limite do terreno.................................. 174 

Capítulo 15 

DA AQUlSIÇÃO PELA USUCAPIÃO 

114. Caracterizaçc7o.A tese da prescrição aquisitiva; rejeição. A tese da autonomia da usucapião. 
Distinção entre prescrição e usucapião ........ .................. .............. ............ ............................ 179 

115. Conceito. Posse continuada; lapso de tempo. Modo de aquisição da propriedade. A tese da 
usucapião - meio de prova. Modo originário de aquisição. Modo comum......................... 180 

116. FlIndamento. Correntes: subjetiva e objetiva. Teoria subjetiva: presunção de renúncia. 
Teoria objetiva: considerações de utilidade social. Prêmio ao trabalho na usucapião espe-
cial........................................................................................................................................ 181 

117. Requisitos. Requisitos pessoais, reais e formais. Requisitos pessoais; a qualidade para ad
quirir. Requisitos reais; coisas suscetíveis de aquisição pela usucapião - direitos reais. Re
quisitos formais: posse e lapso de tempo. Requisitos especiais: justo título e boa-fé; posse; 
requisitos; acessio possessionis.................................................................... ........................ 181 

118. Espécies. Usucapião extraordinária e ordinária. Diferenças. Usucapião especial............... 184 

119. Usucapic70 extraordinária. Caracterização. Lapso de tempo. Presunção de boa-fé e justo 
título. Sentença declaratória; função.................................................................................... 185 

120. Usucapic70 ordinária. Requisitos especiais: ojustotítulo ea boa-fé. Sentido da locução "justo 
título". Condições para o título ser justo. Distinção da boa-fé. Boa-fé; momento da aprecia-
ção ........................................................................................................................................ 186 

121. Efeitos. Aquisição e confirmação da propriedade. Aquisição ex tunc. Consequências da 
retroatividade. Renúncia à usucapião................................................................................... 189 

Capítulo 16 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS 

122. Modos. Ocupação. Especificação. Comissão. Confusão. Adjunção. Tradição. Modos co
muns, a usucapião e a sucessão hereditária. Importância da tradição. A invenção; achada ou 
tesouro....................................................................................................................... ........... I 91 

123. Ocupaçc7o. Conceito. Requisitos. Formas: ocupação propriamente dita; invenção; achada. 
Bens ocupáveis. Caça. Pesca. Coisas perdidas; invenção; obrigação do inventor. Achádego. 
O tesouro; conceito. A quem pertence o tesouro achado ........ ............ ............ ................ ..... 191 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais • Orlando Gomes 

124. Especificação. Quando se dá. Naturezajurídica; acessão. Requisitos. Solução dos casos de 
especificação. Indenização ................................................................................................... 195 

125. COll1istão, co/?ft/são e adjunçào. Conceito. Natureza. Configuração. Solução dos casos. O 
condomínio forçado e o condomínio optativo.... .................. .................... ............ ...... ......... 196 

126. Tradiçào. Importância. Requisitos. Quando transfere a propriedade; a vontade bilateral. 
Cessão do direito à restituição. Formas de tradição: real, jurídica e virtual........................ 197 

Capítulo 17 

PERDA DA PROPRIEDADE 

127. Modos. Fato relativo à pessoa; fato relativo ao objeto; fato relativo ao direito. Morte do 
titular. Perecimento da coisa. Acessão. Abandono. Renúncia. Alienação. Desapropriação. 
Arrematação. Adjudicação ................................................................................................... 199 

128. Extinçào do objeto. Perecimento da coisa; destruição, perda irreparável e extravio defini-
tivo. Extinção pela acessão de outro. Especificação ............................................................ 200 

129. Modos voluntários de perda da propriedade. Abandono; conceito; a derelicção. Renúncia; 
conceito. Em que se distingue a renúncia do abandono. Alienação; conceito.. ................... 201 

130. }dodos involuntários de perda da propriedade. A desapropriação. Arrematação e adju
dicação. Implemento da condição na propriedade resolúvel. A exceptio rei vendi/ae et 
traditae ................................................................................................................................. 201 

Capítulo 18 

DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA 

131. Conceito. Razão de ser das limitações. Que são prédios vizinhos. Os conflitos de vizinhan-
ça - caracterização; requisitos configurativos...................................................................... 203 

132. Naturezajurídica. Teorias: das servidões legais e das limitações ao direito de propriedade. 
Rejeição da primeira; crítica à teoria da servidão. Distinção entre os direitos de vizi
nhança e as servidões. Obrigações in rem scrip/ae. Natureza pessoal de alguns direitos de 
vizinhança. Natureza real. Direito misto .............................................................................. 204 

133. Compreensào. Uso nocivo da propriedade. Árvores limítrofes. Águas. Limites entre pré
dios. Direito de construir. Direitos de tapagem. Passagem forçada. Regra geral; sua particu-
larização. Direitos especiais. Obrigações específicas .......................................................... 205 

134. Class(ftcaçào. Direitos gratuitos e onerosos. Critério distintivo. Indenização: necessária 
ou eventual. Enumeração dos direitos onerosos .............................................. .................... 206 

135. Fundamen/ojurídico da responsabilidade do vizinho. Definição da responsabilidade. Teo
rias. Rejeição da teoria que pressupõe a culpa. Responsabilidade objetiva; descabimento. 
Limite ao exercício do direito; normalidade e moderação no uso ....................................... 207 

136. A causa dos cO/iflitos de vizinhança. A imll1issio; conceito. Imissões corpóreas e incorpó-
reas; crítica. Influxo ou interferência imediata e mediata. Crítica à noção de interferência. O 
conceito de Bonfante. Configuração do conflito de vizinhança; o elemento subjetivo....... 208 

137. Critérios reguladores das relações de vizinhança. A proibição dos atos de emulação. O uso 
normal da coisa própria. O uso necessário. O critério proposto por Ihering. Uso normal; 
receptividade média. O critério proposto por Bonfànte; uso necessário; esfera interna e 
externa do direito de propriedade......................................................................................... 209 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

138. Uso nocivo da propriedade. Mau uso; consequências. Dano e incômodo. A normalidade 
do uso. Atos abusivos e atos excessivos. Enumeração exemplificativa. Ação preventiva e 
defensiva do vizinho. Meios: a ação cominatória e a calltio daml1i infecti.......................... 210 

139. Arvores limítrofes. Árvore com tronco na linha divisória. Frutos caídos no terreno de vizi-
nho. Raízes e ramos que ultrapassam a extrema do prédio. Soluções ................................. 213 

140. Limites entre prédios. Principais direitos dos proprietários confinantes. Demarcação. Uso 
em comum de obra divisória. Ação demarcatória. Condomínio forçado ............................. 213 

141. Direito de constrllir. Limitações em razão da vizinhança. Abertura de janelas. Beiral. 
Construção em prédio rústico. Construção de chaminés, fornos ou fogões. Permissões. 
O direito de madeirar. O direito de assentar a parede divisória até meia espessura no 
terreno contíguo. Utilização de parede-meia. Penetração no terreno vizinho. Abertura de 
janelas; visão direta e visão oblíqua..................................................................................... 215 

142. Passagemforçada. O direito à passagem forçada e à servidão de trânsito. Requisitos para 
o nascimento do direito; encravamento de prédio; inexistência de qualquer saída. Direito 
oneroso; a indenização........................................................................................................ 220 

143. Agllas. Natureza. Principais direitos. Direitos do dono do prédio superior. Direitos do 
dono do prédio inferior. Escoamento. Captação. Utilização. Aproveitamento. Canalização. 
Comunhão de águas. Direitos onerosos e gratuitos ............................................................ 221 

144. Tapllmes divisórios. O direito de tapagem. Obrigações dos proprietários de terrenos confi
nantes. Despesas de construções. Obrigação de cercar. Indenização. Tapumes comuns e tapu-
mes especiais........................................................................................................................ 223 

Capítulo 19 

DOCONDOM~OGERAL 

145. fndivisc/o. A propriedade com sujeito plural. ConcOll'ência de direitos iguais. O estado de 
indivisão; causas.................................................................................................................. 225 

146. Comllnhão. Forma particular: condomínio. Fontes da comunhão. Espécies: comunhão vo
luntária e comunhão legal. Subdivisão da comunhão legal: comunhão forçada e comunhão 
incidente; quando se verificam............................................................................................. 226 

147. Natllreza jurídica. Teorias: individualista e coletivista. A divisão ideal da coisa; partes 
abstratas. Propriedade coletiva; sujeito único. A comunhão como limitação ao direito de 
propriedade........................................................................................................................... 227 

148. Regime. Noção de parte ideal. Direitos sobre a cota-parte e sobre a coisa comum. Espera de 
autonomia de cada condômino; direitos que exercer exproprio jllre. Obrigações em relação 
à coisa comum...................................................................................................................... 228 

149. Divisc7o. Coisas divisíveis e indivisíveis. O direito de exigir a divisão. Venda para repartição 
do preço. Como se processa a divisão da coisa. Direito de preferência dos condôminos... 231 

150. Administração do condomínio. Uso comum. Administração. Direito da maioria; como se 
calcula a maioria. Escolha do administrador. Poderes e responsabilidade .......................... 231 

151. Locaçc7o da coisa COIIll/lII. Direito de preferência dos condôminos..................................... 232 

152. Extinçc7o. Modos: alienação da coisa e partilha. Alienação voluntária e forçada. Partilha, a 
ação de divisão. Efeito da partilha. Temporariedade do condomínio .................................. 232 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais • Orlando Gomes 

153. Condomínioforçado. Regime especial a que se subordina. Condomínio de paredes, cercas, 
valas e muros divisórios. Compáscuo. Condomínio nos edifícios de apartamentos............ 233 

Capítulo 20 

DO CONDOMÍNIO ESPECIAL EM EDIFÍCIOS 

154. Caracterização. Combinação das regras da propriedade individual com as do condomínio. 
Justaposição de propriedades distintas e condomínio de partes do imóvel. Terminologia; 
condomínio relativo; condomínio slli generis; condomínio de edifícios com apartamentos 
autônomos; propriedade horizontal, condomínio em edificações. O apartamento; concei-
to. Partes comuns ................................................................................................................. 235 

155. Natllreza jurídica. Principais teorias: direito de superfície; servidão; sociedade; comu
nhão. A propriedade horizontal, genlls nOvlllll..................................................................... 239 

156. Constituição. Formas: a destinação do proprietário do edifício; a incorporação. Em que 
consiste a incorporação. Promessa de venda dos apartamentos. A figura do incorporador. 
Constituição pela formação de uma sociedade .................................................................... 243 

157. Direitos sobre o apartamento. O direito de usar. O direito de dispor.................................. 244 

158. Direitos dos condôminos. Utilização das partes comuns. Extensão. Subordinação ao direito 
igual dos outros condôminos................................................................................................ 245 

159. Obrigações. Obrigações positivas e negativas, comuns e próprias. Enumeração ............... 245 

160. Convenção de condomínio. Função do regulamento. Elaboração; a quem cabe. Natureza. 
Conteúdo. Normas concernentes à administração e aos serviços ........................................ 247 

161. Administração. O síndico. O cargo e a função. O porteiro. Atribuições e deveres do síndi-
co .......................................................................................................................................... 247 

162. Assembleia-geral dos condôminos. Órgão deliberativo. Constituição. Como delibera. Atri-
buições..... .... ... ...... ... ... .................... ................ .......... ... .............. ... ........ ............ .................... 248 

163. Regime legal. A Lei n. 4.591. Conteúdo. Regime legal. Lei n o 4.591. Lei n. 4.864. Con-
teúdo. Observação crítica..................................................................................................... 249 

Capítulo 21 

DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL 

164. Propriedade temporária. O princípio da irrevogabilidade do domínio; exceções. Proprie
dade resolúvel e propriedade ad tell1plls. Distinção entre as duas espécies. Produção de efei-
tos diversos........................................................................................................................... 251 

165. P/'Opriedade resolúvel. Conceito. Traço característico. Necessidade de sua acentuação.... 253 

166. Natllrezajurídica. Teorias. A propriedade resolúvel como especial modalidade do domí-
nio. Caso de aplicação das regras relativas à condição e à dissolução dos contratos. Impor
tância da questão. Singularização da propriedade resolúvel................................................ 253 

167. Efeitos. Retroatividade parcial da resolução. Condição resolutiva e termo. Bifurcação dos 
efeitos, entre os interessados e entre os proprietários e terceiros. Direitos do proprietário atual. 
O proprietário diferido. Transmissão a terceiro do direito do proprietário resolúvel.......... 254 

168. Casos. O fideicomisso. A retrovenda. A venda a contento. A aliança fiduciária em garan-
tia.......................................................................................................................................... 256 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fndice Analítico das Matérias 

Capítulo 22 

DA PROPRlEDADE APARENTE 

169. A aparência em Direito. Importância atribuída pela ordem jurídica à aparência. Situação 
de fato. Aplicação da teoria da aparência à propriedade. A propriedade aparente ............... 259 

170. Fundamento. O princípio da boa-fé. A regra error communis facit jus. Erro comum inven-
cível...................................................................................................................................... 260 

171. A propriedade aparente. Validade dos atos praticados pelo proprietário aparente. Aliena-
ção a 110n domino. A regra nell10 plusjus transferre. Conciliação de princípios opostos .... 260 

172. Efeitos. Objeto sobre o qual recai a propriedade aparente. Os imóveis e a presunção de pro
priedade. Aquisição a título gratuito e a título oneroso. Efeitos: 1°) relações entre o proprie
tário aparente e o verdadeiro; 2°) relações entre o proprietário verdadeiro e o terceiro adqui-
rente...................................................................................................................................... 261 

173. Casos. O herdeiro aparente. Transcrição indevida do título de aquisição da propriedade. 
Caso de simulação ......................................................................... "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''' 263 

Capítulo 23 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO 

174. Generalidades. Proptietário que comete ato ilícito. Obrigação de indenizar. Responsabilidade 
civil do proprietário; extracontratual. Fundamento; teoria objetiva da responsabilidade.......... 265 

175. Responsabilidade do proprietário. Propriedade de coisas animadas e inanimadas. Hipóte-
ses. Fato do homem e fato da coisa. Fato imediato.............................................................. 267 

176. Imputabilidade. Responsabilidade por fato de animal e de coisa inanimada. Imputabilida
de; todo aquele que tem sobre a coisa um poder de direção. Existência de uma responsabili-
dade dominial....................................................................................................................... 267 

177. Responsabilidade dos donos de animais. A obrigação de guarda. Causa de exoneração 
da responsabilidade. Responsabilidade presumida do proprietário. Responsabilidade do 
guardião................................................................................................................................ 268 

178. Responsabilidade pelo fato da coisa. Coisas perigosas. Tendências para a fixação da res
ponsabilidade. Técnica própria. Como se configura a responsabilidade pelo fato da coisa. 
Medida da responsabilidade. Presunção de culpa. Responsabilidade objetiva.................... 269 

179. Casos de responsabilidade pelojàto da coisa. Coisas animadas e inanimadas. Coisas peri
gosas. Responsabilidade dos proprietários de veículos. Responsabilidade pelo fato e coisas 
que não são perigosas. Casa em ruína. A actio de effitsis et ejectio..................................... 270 

Capítulo 24 

TUTELA DA PROPRlEDADE 

180. O sistema de tutela. Medidas de direito penal, administrativo e civil. Meios de proteção: ge
rais e especiais. A autodefesa. Pretensões. A pretensão reivindicatória e a pretensão defen-
siva. Meios indiretos ............................................................................ ".............................. 273 

181. A ação de reivindicação. Fundamento. Cabimento; conflito entre a posse e a propriedade. 
Legitimação ativa. Prova de propriedade; a cadeia sucessória. Legitimação passiva. Defesa 
do réu. O direito de retenção. Imprescritibilidade da ação reivindicatória .......................... 274 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais • Orlando Gomes 

182. A pretensão defensiva. Actio negatoria. Finalidades. Função defensiva e preventiva. Atos 
turbativos ............................................................................................................................... 276 

183. Ação declaratória. Fim. Declaratória positiva e negativa. Em que se distingue da ação 
reivindicatória. Efeito da sentença........................................................................................ 277 

184. Ações de indenização. Classificação: indenização por ato ilícito, por ato lícito e direto; por 
fato jurídico puro. Indenização como sanção e como compensação..................................... 277 

185. Outras ações. Retificação do registro. Ação de divisão. Ações derivadas; ações possessó-
rias, ação de despejo .............................................................................................................. 278 

Capítulo 25 

ENFITEUSE 

186. Generalidades. Conceito. Denominações. O senhorio e o enfiteuta ou foreiro. Características 
da enfiteuse. Direito real na coisa alheia, imobiliário, perpétuo. A obrigação de pagar o foro.... 279 

i87. Origem e evolução. A enfiteuse no Direito Romano; pl'Oedia emphiteutica; ager vecti
galis. Na Idade Média - domínio eminente e útil. Abolição da enfiteuse. Restauração. 
Direito pátrio......................................................................................................................... 280 

188. Vantagens e desvantagens. Função econômico-social. Desvirtuamento. A enfiteuse como 
fonte de renda. A faculdade de resgate. Modicidade e invariabilidade do foro. O laudêmio. 
Aspecto técnico da enfiteuse................................................................................................. 281 

189. Natureza. A teoria que considera a enfiteuse modalidade do domínio; rejeição. A enfiteuse 
como direito real na coisa alheia .................................... ........................................ ............... 283 

190. Distinções necessárias. Enfiteuse e usufruto. Enfiteuse e arrendamento. A perpetuidade da 
enfiteuse. ....... ...... ...... ... ..................... ........... ......................... .......................... ....................... 284 

191. 04ieto. Limitação quanto ao objeto; terras incultas, telTenos que se destinam à edificação. 
Terrenos de marinha.............................................................................................................. 285 

192. Modos de constituição. Títulos constitutivos - testamento, contrato, sentença judicial. O 
contrato enfitêutico. Transcrição, sucessão hereditária e usucapião. Aforamento dos terrenos 
de marinha............................................................................................................................. 286 

193. Conteúdo. Direitos e obrigações do foreiro. O direito de resgate. Obrigação de pagar o 
foro. O laudêmio. Direitos dominiais do senhorio ................................................................ 287 

194. Direito de resgate. Em que consiste. Quando e como pode ser exercido. Natureza............. 288 

195. Foro. Requisitos - anual, certo e invariável. Pagamento em dinheiro. Modicidade. Co-
brança. O comisso. Natureza da obrigação do foreiro .......................................................... 289 

196. Laudêmio. Direito de opção do senhorio. Cessão do direito de enfiteuse. Laudêmio; em 
que consiste. Taxa.................................................................................................................. 289 

197. Modos de extinçao. Deterioração do imóvel; desvalorização. Confusão. Caducidade. Co-
misso. Resgate ....................................................................................................................... 290 

198. SlIbel?{itellse. Conceito. Relações que cria. Disciplina legal................................................. 291 

199. Coenjiteuse. Conceito. Eleição do cabecel........................................................................... 292 

200. Divisão da el?{itellse. Indivisibilidade da enfiteuse; exceções à regra. Partição do terreno 
em glebas; consentimento do senhorio. Constituição de enfiteuses distintas........................ 292 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fndice Analítico das Matérias 

201. Ações relativas à enfiteuse. Ações do senhorio contra terceiros - a reivindicatória, a con
fessória e a negatória. Ações contra o enfiteuta; cobrança do foro e do laudêmio. Ações do 
foreiro contra terceiros......................................................................................................... 292 

202. Terrenos de marinha. Aforamento. Concessão. O foro e o laudêmio .................................. 293 

203. E/?filellse e supe/jfcie. O direito de superfície. Conceito. Direito de construir.................... 293 

Capítulo 26 

SERVIDÕES 

204. Generalidades. Conceito de servidão. Elementos constitutivos. O encargo; natureza real. 
Características: direito real, imobiliário e acessório. Fundamento da servidão ................... 295 

205. Distinções necessárias. Servidão e usufruto. Servidão e direitos de vizinhança. Servidão e 
atos de tolerância. Servidão e simples faculdades ............................................................... 296 

206. Classificação. Classificação sob o ponto de vista da causa; servidões legais, naturais e vo
luntárias; sob o ponto de vista do objeto: urbanas e rústicas; sob o ponto de vista do modo 
de exercício: positivas e negativas, contínuas e descontínuas; aparentes e não aparentes. 
Servidões em matéria de águas: aqueduto; escoamento. Trânsito ....................................... 297 

207. lvlodos de constitlliçe/o. Ato voluntário e usucapião. Ato voluntário unilateral: o testamento 
e a destinação do pai de família. Constituição por contrato. Título e modo de constituição. 
Usucapião ............................................................................................................................ 301 

208. Conteúdo. Direito de aproveitamento positivo. Limitações negativas. Modificações aos di
reitos de vizinhança. Servidões clássicas: onerisferendi; tigni immittendi; stilicidii; altius 
non lollendi...................................................... ..................................................................... 303 

209. Exercício. Como deve ser exercida. Interpretação restritiva. Efeitos. Direitos e obrigações 
do proprietário do prédio dominante e do prédio serviente ................................................. 304 

210. Extinção. Modos comuns e peculiares. Modos peculiares: confusão e não uso. USl/capio 
libertatis. Necessidade do cancelamento ............................................................................. 305 

211. Ações. Ação confessória. Ação negatória. Remédios possessórios...................................... 306 

Capítulo 27 

USUFRUTO 

212. Generalidades. Conceito de usufruto. Direito de compreensão geral. A definição de Wolff. 
Ordens de direitos - do usufhltuário e do nu-proprietário. Características do usufhlto - direito 
real limitado, direito temporário. Função econômica do usufruto ...................................... 309 

213. Distinções necessárias. Usufruto e locação. Usufruto e comodato. Usufruto e enfiteuse. 
Usufruto e constituição de renda. Usufruto e anticrese........................................................ 311 

214. US1!fh1f0 ejideicomisso. Afinidades. Análise estrutural dos dois institutos. Critérios distin
tivos: a simultaneidade e a sucessividade de direitos. Dificuldade de identificação. Inexis
tência de regra interpretativa infiexível................................................................................ 312 

215. O~ielo. Coisa móvel. Patrimônio. Direito. Quase-usufruto................................................. 314 

216. Usujhlto de direitos. Determinação de seu objeto; controvérsias. Direitos suscetíveis de 
usufruto; direitos reais e direitos de crédito. Necessidade de ser transmissível o direito. Ca-
sos de usufruto de direitos: um patrimônio, créditos, valores. Usufruto de uma empresa... 315 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais· Orlando Gomes 

217. Classificação. Quanto ao modo de constituição: legal e voluntário. Quanto ao objeto: 
próprio e impróprio ou quase-usufruto. Quanto à extensão: universal, a título universal e a 
título singular. Quanto à duração: temporário e vitalício ................ ................ ..................... 316 

218. Modos de constituição. Determinação da lei, vontade do homem, prescrição. Usufruto le
gal. Usufruto constituído por ato jurídico; ato unilateral ou bilateral; inter vivos ou mo/'tis 
causa. O testamento e o contrato. Alienação e retenção ...................................................... 317 

219. Conteúdo. Efeitos. Direitos e obrigações do usufrutuário. Pretensões. Obrigações: anterio-
res, simultâneas e posteriores. Direitos e obrigações do nu-proprietário............................. 319 

220. Modificações. Na relação jurídica, no sujeito e no objeto. Extinção por culpa do usufrutuá-
rio. Direito de acrescer. Sub-rogação ................................................................................... 321 

221. Extinção. Modos que afetam o sujeito, morte do usufrutuário e renúncia. Modos que atin
gem o objeto - destruição da coisa e desapropriação. Modos que dizem respeito à relação 
jurídica. Consolidação, termo ou condição, cessação da causa de que se origina, pres-
crição .................................................................................................................................... 322 

Capítulo 28 

USO E HABITAÇÃO 

222. Genel'Cllidades. Direito real de uso; conceito. Direitos que correspondem ao usuário. O 
direito real de habitação, conceito. Caráter personalíssimo do uso e da habitação ............ 325 

223. Objeto. Uso - coisas móveis e imóveis. Quase-uso. Objeto do direito real de habitação... 327 

224. Modos de constituição. Constituição exclusivamente voluntária. Testamento e contrato. 
Transcrição. Aplicação das regras concernentes ao usufruto........ .......... ................ ............. 328 

225. Conteúdo. Direitos do usuário. O direito de administrar a coisa. Obrigações do usuário... 328 

226. Modos de extinção. Extinção pelos mesmos modos que extinguem o usufruto; a exceção 
do não uso ......................................................................................... ................................... 329 

Capítulo 29 

COMPROMISSO DE VENDA 

227. Promessa de venda e contrato preliminar. Noção de pré-contrato. Obrigação de contratar. 
Contrato definitivo ............................................................................................................... 331 

228. Compromisso de venda. Motivos determinantes de sua criação legal. Origem e causa. 
Distinção do pré-contrato. Regime ...................................................................................... 331 

229. Compromisso de venda e contl'Clto preliminar. Distinção. Direito privativo do compro-
missário. Adjudicação compulsória. Obrigação de fazer e de dar ....................................... 334 

230. Tutela processual do direito do compromissário. A lei dos loteamentos. O Código de 
Processo de 1939. O art. 1.218 do Código de Processo de 1939. O art. 1.218 do Código 
de Processo de 1973. A Lei n. 6.014. A adjudicação compulsória e as regras da execução 
das obrigações de fazer do Novo Código............................................................................. 335 

231. Natureza jurídica. O suposto direito real. Jus in re propria. Direito de garantia. Limi
tação do poder de disposição. O equívoco do legislador. Anotação preventiva; efeitos...... 337 

232. Afigura legal. Traços. A irretratabilidade .......................................... .................................. 339 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Analítico das Matérias 

233. Capacidade das partes. A outorga uxória............................................................................ 340 

234. Forma. Liberdade. Escrita particular ................................................................................... 341 

235. Execução. A ação. Aquisição da propriedade ...................................................................... 341 

236. Regime legal. Os diversos diplomas legais.......................................................................... 343 

237. Medidas de proteção. Modos. A resolução .......................................................................... 345 

(RA) 238. Patrimônio de afetação (RA)..................................................................................... 346 

Capítulo 30 

DIREITOS REAIS DE GARANTIA 

239. Teoria geral. Compreensão. Princípios comuns. Existência de uma teoria dos direitos 
reais de garantia.................................................................................................................... 349 

240. Conceito. Direito real de garantia; definição, função. Atributos: sequela e preferência. A 
garantia real.................................................................................................................... ...... 349 

241. Natureza. A tese que nega realidade aos direitos de garantia. Natureza real do penhor, 
da anticrese e da hipoteca. Em que consiste a realidade. Teorias. Obrigação real e débito 
real. Os direitos de garantia como direitos processuais: Carnelutti ..................................... 350 

242. Distinção entre os direitos reais de garantia e os direitos reais de gozo. Distinção em 
função do conteúdo. Distinção baseada na função. Direitos principais e direitos acessórios. 
Tensão e poder...................................................................................................................... 352 

243. Distinção entre os direitos reais de garantia e os privilégios. Os privilegia exigendi. 
Preferência decorrente da causa ou qualidade do direito ..................................................... 353 

244. CO/lfiguração dos direitos reais de garantia. Traços próprios do penhor, da anticrese e 
da hipoteca. Distinção quanto ao objeto, à posse do bem gravado e quanto à forma do 
exercício do direito............................................................................................................... 353 

245. Princípios gerais. Quanto ao sujeito: capacidade de alienar; quanto ao objeto: coisas 
alienáveis; quanto à função: sujeição da coisa por vínculo real; quanto à extensão da ga
rantia: indivisibilidade; quanto ao valor do título constitutivo: especificações necessárias; 
quanto à forma de exercício do direito: o poder de execução; quanto ao vencimento ante-
cipado da dívida: exercício ante temjJus do direito .............................................................. 355 

246. Direitos de garantia substantivos. A dívida imobiliária do Direito alemão. A cédula. 
A renda imobiliária. Originalidade desses institutos ........................................................... 357 

247. Alienação fiduciária em garantia. Conceito. Disciplina legal. Caracterização. Distinção. 
Natureza ............................................................................................................................... 357 

Capítulo 31 

PENHOR 

248. Gene/'CIlidades. Conceito de penhor. Tradição da coisa. Natureza acessória do penhor. 
Constituição por força de lei e de contrato. Indivisibilidade do penhor. Acessoriedade ..... 363 

249. Slu·eitos. Credor pignoratício. Devedor pignoratício; quem pode ser. SequeI a ................... 365 

250. Objeto. Coisas móveis. Imóveis por acessão. Direitos. Títulos de crédito; caução............. 365 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais. Orlando Gomes 

251. Forma. Instrumento particular e escritura pública. Cláusulas obrigatórias. Transcrição 
no Registro de Títulos e Documentos. Inscrição no Registro Imobiliário........................... 366 

252. Conteúdo. Direitos e obrigações. Pretensões: de caráter pessoal, elga Olllnes, de caráter 
processual. Direito à posse da coisa. Obrigação de custódia. Consequências da qualidade 
de depositário do credor pignoratício. Excussão do penhor; proibição do pacto comissório. 
Direitos e obrigações do devedor ......................................................................................... 366 

253. Modos de constituição. Contrato. Determinação da lei. Natureza do contrato; requisitos. 
Penhor legal e direito de retenção. Credores pignoratícios por determinação da lei. Como 
se constitui o penhor legal.................................................................................................... 367 

254. Espécies. Penhor comum e penhor especial. Modalidades de penhor especial: penhor ru
ral, penhor de títulos de créditos, penhor industrial, penhor de sal e penhor de direitos. 
O penhor comum.................................................................................................................. 368 

255. Penhor rural. Penhor agrícola e penhor pecuário. Caracterização. Objeto. Forma. Prazo. 
A cédula rural pignoratícia ................................................................................................... 369 

256. Penhor industrial. Compreensão. Caracterização. Como se constitui. O penhor de 
máquinas ............................................................................................................................. 370 

257. Penhor mercantil. Em que distingue do penhor civil. Aplicações. Regime lega!................ 371 

258. Penhor de direitos e caução de títulos de crédito. Direitos sobre direitos. O penhor de 
direitos. Penhor de direitos de crédito. A caução dos títulos de crédito. Distinção. Callção 
de títulos de crédito. Títulos da dívida pública e títulos de crédito particular. Apólices 
nominativas e ao portador. Títulos: nominativos, à ordem. Obrigações do credor. Parti-
cularidades ............................................................................................................................ 371 

259. Extinção do penhor. Extinção direta; falta de objeto, renúncia, excussão .......................... 374 

Capítulo 32 

ANTICRESE 

260. Generalidades. Autonomia da anticrese. Raridade de sua aplicação. Conceito. Em que se 
distingue do penhor e da hipoteca. Desvantagem da anticrese ............................................ 375 

261. Natureza. Direito real ou pessoal? A tese da realidade. Por que é direito real? A tese da 
pessoalidade. Posição do Direito pátrio.............. .................. ........................ ................ ....... 377 

262. Slljeitos. O credor anticrético; a que faz jus. O devedor. Cumulação da anticrese com a 
hipoteca ................................................................................................................................ 377 

263. Objeto. Bens imóveis. Coisas frugíferas. Fruição direta ou indireta ................................... 378 

264. Forma. Escritura púbica. Cláusulas obrigatórias. Transcrição no Registro Imobiliário...... 378 

265. Conteúdo. Direitos e obrigações. Direitos do credor anticrético: posse, fruição do bem; 
outros direitos. O direito de retenção. Obrigações do credor anticrético; guarda do bem e 
prestação de contas. Responsabilidade. Direitos do devedor anticrético. Observações ...... 378 

266. Modo de constituição. Títulus adquil'endi: o contrato. Escritura pública e transcrição....... 379 

267. Modos de extinção. Pagamento da dívida. Perecimento do bem. Desapropriação do 
imóvel .................................................................................................................... 380 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fndice Analítico das Matérias 

Capítulo 33 

HIPOTECA 

268. Generalidades. Conceito de hipoteca. Credor hipotecário e devedor hipotecante. Carac
teres; direito acessório e indivisível. A hipoteca abstrata. Conceito de indivisibilidade. A 
hipoteca direito imobiliário. Traço distintivo da hipoteca ............................................... 381 

269. Princípios. O princípio da especialização. O princípio da publicidade. Fim de sua adoção. 
Em que consiste a especialização. A inscrição da hipoteca no Registro Imobiliário. Priorida-
de. Oponibilidade................................................................................................................. 382 

270. Sujeitos. O devedor hipotecante. Capacidade. Menores e outros incapazes. Hipoteca de 
ascendente e descendente. Domínio superveniente ............................................................. 383 

271. Objeto. Bens imóveis. Direitos imobiliários. Sobre que recai a hipoteca. Domínio eminente 
e domínio útil. Navios e aeronaves. Vias férreas, minas, pedreiras. Hipoteca de construções 
iniciadas. Hipoteca de coisa comum e de parte indivisa. Extensão da hipoteca de bens..... 384 

272. Forma. Hipoteca convencional; a escrita pública. Inscrição no Registro Imobiliário; onde 
deve ser feita e como se processa.. ............ ............ ........ ...... .................... ................ ............. 385 

273. Espécies. Hipoteca convencional, legal ou judicial. Conceito das três espécies. Hipoteca 
comum e hipotecas especiais ............................................................................................... 386 

274. Hipoteca convencional. Requisitos para a sua constituição. Requisitos intrínsecos: qua
lidade de proprietário e capacidade de alienar. Requisito extrínseco; a escritura pública. 
Hipoteca feita pelo foreiro ................................................................................................... 386 

275. Hipoteca legal. Instituição em razão da qualidade do credor. Princípios a que se subordina. 
A quem é concedida. Especialização ................................................................................... 387 

276. Hipotecajudiciária. Direito de sequeI a do credor exequente. Crítica à hipoteca judiciária. 
Por que se justifica a sua supressão? Necessidade da especialização. Ahipotecajudiciária no 
novo Código de Processo Civil............................................................................................ 388 

277. Hipotecas especiais. Hipoteca marítima ou naval; disciplina legal; hipoteca aérea; regula-
mentação. Hipoteca das vias férreas; particularidade .......................................................... 388 

278. Modos de constituição. Contrato e ato jurisdicional. Título da hipoteca convencional. Ca
racteres do contrato. Inscrição no Registro Imobiliário. Hipoteca judicial; a sentença; ins-
crição .................................................................................................................................... 389 

279. Prazo. Cláusula obrigatória. Tempo determinado. Duração máxima; perempção da hipoteca. 
Prorrogação; averbação ........................................................................................................ 390 

280. Sub-hipotecas. Hipotecas sucessivas do mesmo imóvel. Hipoteca de imóvel hipotecado. 
Preferência condicionada à prioridade. Direito de remissão; sub-rogação .......................... 391 

281. Efeitos. A execução judicial. Vencimento antecipado. Sub-rogação real. Obrigações do 
devedor hipotecante. O direito de execução; executivo hipotecário.................................... 392 

282. Direito de remissão. Conceito. A quem compete. O adquirente do imóvel hipotecado. Lici
tação. Remissão judiciária. Exercício do direito pelo devedor, seu cônjuge, ascendente ou 
descendente .......................................................................................................................... 393 

283. Extinção. Extinção por via de consequência, e direta. Extinção da obrigação principal. 
Extinção por via principal: destruição do bem, renúncia do credor, remissão, prescrição, 
consolidação, resolução do domínio, arrematação ou adjudicação; perempção legal......... 394 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direitos Reais • Orlando Gomes 

284. Execuçe/o extrajudicial de hipoteca. O Decreto-Lei n. 70. Como se procede. Constitucio-
nalidade da permissão .......................................................................................................... 396 

285. Cédula hipotecária. Que é? Requisito. Endosso ................................................................. 397 

Capítulo 34 

OS DIREITOS REAIS NA LEGISLAÇÃO COMPARADA 

286. Inspiraçe/o do Código Civil brasileil'O. Influência dos Códigos alemão, francês e portu
guês. Sistematização de princípios feita com clareza e concisão. Correntes de pensamento 
que foram fundidas. Disposição da matéria. A posse; influência da doutrina de Von 
Ihering. Organização da propriedade; sistema de publicidade; direitos de vizinhança. Ren-
das constituídas sobre imóveis. Direitos reais de garantia. A ficção da imobilização de bens 
móveis. Servidões. A enfiteuse............................................................................................. 399 

287. Diretrizes da disciplina dos direitos reais. O princípio do nlllnerus c!ausus.Inexistência de 
direitos reais inominados. Codificações que seguiram esse princípio. O princípio do l1l/lne
rus apertus. Aquisição e transferência da propriedade; sistemas romano, francês e alemão. 
Garantias reais; natureza, diversidade de orientação .................... .............. ................ ......... 402 

288. Singularidades dos principais sistemas jurídicos. Diferenciações; a técnica. Direito fran
cês; aquisição da propriedade por efeito dos contratos; a regra enfait des meuble possession 
vaut-titre; garantias reais; posse. Direito alemão, modo de transmissão da propriedade, sis
tema de publicidade material; Rea!!asten; perempção, dívida imobiliária, renda imobiliária. 
Direito italiano; o novo sentido da propriedade. Sistemas jurídicos escandinavos; originali-
dade do sistema de registro; princípio do numerus apertus ...... ........ ................ ............ ....... 404 

289. Código Civilfi·ancês. O Livro 11. Propriedade; aquisição. A posse como título de aquisição 
dos bens móveis. Direitos reais na coisa alheia. Servidões legais. As garantias reais ......... 407 

290. Código Civil aleme/o. Propriedade. O sistema de publicidade. Princípio da abstração da 
causa. Direitos reais limitados. Vorkaufrecht. Eingentlll'/llergrund5chuld. Partes inte-
grantes .................................................................................................................................. 409 

291. Código Civil italiano. A técnica empregada. A propriedade; sentido novo; poderes, li
mites e deveres; transmissão. Direitos reais limitados; censos e usos cívicos. Direitos de 
prelação. A posse.................................................................................................................. 410 

292. Código Civil português. Propriedade perfeita e propriedades imperfeitas. Direitos autorais. 
Condomínio; o quinhão e o compáscuo. Garantias reais.... ................................ ................. 412 

293. Direito inglês. A técnica. Propriedade pessoal e propriedade real. Aquisição da proprieda-
de. Formação dos direitos reais limitados. Legal interest. Garantias reais; o l11ortgage ...... 413 

294. Direito soviético. Originalidade. Remissão. O usufruto e a superfície. Garantias reais; a 
hipoteca mobiliária ............................................................................................................... 414 

(RA) Capítulo 35 

APONTAMENTOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE RECENTES DIREITOS 
REAIS NO ELENCO DA CODIFICAÇÃO CIVIL 

295. Introduçe/o breve ................................................................................................................... 417 

296. Direito de supeljicie: síntese e atualidade ........................................................................... 420 

297. Direito real do pl'Ol11itente comprador do imóvel ................................................................. 428 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fndice Analítico das Matérias 

298. Concessão de liSO especial parajins de moradia ................................................................. 432 

299. Concessão de direito real de liSO (Lei n. 11.481/07) ............................................................. 436 

300. Hipótese dos parágrafos 4° e 5° do art. 1.228 ...................................................................... 438 

301. Arrecadação de bem vago no art. 1.276 ............................................................................... 441 

302. Usucapião especialllrbal1afamiliar do art. 1.240-A do Código Civil (RA) ....................... 442 

Apêndice - Textos Excluídos da Atualização ............................................................................... 445 

Bibliografia da Atualização ........................................................................................................... 453 

Índice Alfabético de Assuntos....................................................................................................... 459 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	direitos reais_luiz edson fachin.pdf
	Scanned-image



