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I C o l e ç ã o HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 

No prefácio de sua monumental A Política Exterior do Império, dizia 
Calógeras, referindo-se à história diplomática do país, que era preciso evi
tar se perdesse "o contato com esse passado tão fecundo em lições e tão 
cheio de seiva alentadora para quem o sabe consultar". Foi com a mesma 
finalidade, agora com foco na história das instituições jurídicas brasileiras, 
que o Senado Federal e o Superior Tribunal de Justiça celebraram convê
nio para a reedição de grandes obras do Direito Civil e Penal pátrio que 
comporão a coleção intitulada História do Direito Brasileiro. 

O projeto nasceu de sugestão que me fez o pesquisador Walter Costa 
Porto, advogado, professor universitário, ex-Ministro do Superior Tri
bunal Eleitoral, emérito constitucionalista, personalidade merecedora 
do respeito de todos quantos o conhecem, a quem presto neste ensejo 
a justa homenagem que lhe é devida. 

Seu objetivo é atualizar, num corpo orgânico, parte da história de 
nosso Direito e, dessarte, colocar à disposição de especialistas e demais 
interessados obras da literatura jurídica nacional hoje esgotadas ou de 
difícil acesso. A importância da iniciativa é evidente: por um lado, con
tribui para a preservação de nosso patrimônio cultural; por outro, aju
dará os estudiosos da evolução das instituições do Direito brasileiro. 

Quer nos escritos, quer nas biografias, evidencia-se a magnitude 
das personalidades a serem reeditadas. Com efeito, não se trata apenas 
de jurisconsultos e autores de obras de Direito, mas de luminares da 
cultura nacional, que foram também catedráticos, literatos, jornalis
tas, ocupantes de elevados cargos públicos e militantes da política. 

A coleção publicará onze livros de Direito Civil e dez de Direito 
Penal. Aqueles são os seguintes: 
- A Propriedade pelo Cons. José de Alencar - com uma p>refação do Cons. 
Dr. Antônio Joaquim Ribas, trazendo de volta livro cujo autor, além de 
dar expressiva contribuição às letras brasileiras, teve importante car
reira política e ocupou o Ministério da Justiça no gabinete Itaboraí. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acresce ser o livro prefaciado por Antônio Joaquim Ribas, jurista que 
também será reeditado na coleção. 
- Consolidação das Leis Civis, de 1858, e Código Civil: esboço, dois traba
lhos de reconhecido valor histórico, da lavra de Augusto Teixeira de 
Freitas. O primeiro foi-lhe encomendado pelo governo imperial; a co
missão encarregada de revê-lo, após dar o laudo aprobatório, acrescen
tou que sua qualidade recomendava a habilitação de Teixeira de Freitas 
"para o Projeto do Código Civil, do qual a Consolidação é preparatório 
importante". Seu esboço de Código Civil, não aproveitado no Brasil, 
serviu de base para o Código Civil da República Argentina. Quanto à 
Consolidação, seu mérito histórico é realçado pela visão da visceral re
pulsa ao escravismo manifestada pelo autor. 

- Curso de Direito Civil brasileiro, de Antônio Joaquim Ribas, que, como 
dito acima, prefaciou A Proj^riedade, de José de Alencar. No prefácio da 
2^ edição do Curso de Direito Civil (1880), Ribas disse, em palavras que 
condizem com o objetivo da coleção História do Direito Brasileiro, que 
"Sem o conhecimento [da] teoria [do Direito Civil pátrio] ninguém 
pode aspirar ao honroso título de jurisconsulto, e nem exercer digna e 
satisfatoriamente a nobre profissão de advogar ou de julgar". 
- Direitos de Família e Direito das Coisas, de Lafayette Rodrigues Pereira, 
datados respectivamente de 1869 e 1877, ambos adaptados ao Código 
Civil de 1916 por José Bonifácio de Andrada e Silva. Lafayette foi advo
gado e jornalista Hberal, Ministro da Justiça, Senador, Presidente do 
Conselho e, last but not least, defensor de Machado de Assis contra a 
crítica feroz de Sílvio Romero. Com graça, dizia, a respeito de seu re
nome, "Subi montado em dois livrinhos de direito". São esses "livri-
nhos" que aqui estão vindo a lume, obras cujo método Lacerda de 
Almeida - outro nome na lista de autores da coleção - utilizou para a 
exposição sistemática do direito das obrigações. 
- Direito das Coisas, de Clóvis Beviláqua, permitirá aos estudiosos 
hodiernos familiarizar-se com um gigante da literatura jurídica nacio
nal, autor, a convite do Presidente Epitácio Pessoa, do projeto do Códi
go Civil brasileiro. Modernizador, expressou no projeto sua revolta 
contra a vetustez do Direito Civil vigente no Brasil. 
- Instituições de Direito Civil brasileiro^ oferecidas, dedicadas e consagra
das a Sua Majestade Imf>erial o Senhor Dom Pedro II, por Lourenço Trigo 
de Loureiro, nascido em Portugal (Vizeu) e formado em Olinda, onde 
mais tarde ocupou a cátedra de direito civil; teve cargos políticos, foi 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



professor de francês e tradutor de literatura francesa, inclusive do tea
tro de Racine. Seu livro, datado de 1850, constitui valioso elemento 
para aquilatar o cenário contra o qual, meio século depois, Beviláqua 
expressaria sua revolta. 
- Obrigações: exposição systematica desta parte do Direito Civil pátrio 
segundo o methodo dos "Direitos de Família" e "Direito das Cousas" do 
Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, de Francisco de Paula Lacerda 
de Almeida. Publicado em 1897, é um dos muitos livros sobre temas de 
direito civil deixados por Lacerda de Almeida. 
- Direitos Autorais: seu conceito, sua prática e respectivas garantias em 
face das Convenções Internacionais, da legislação federal e da jurispru
dência dos tribunais, de autoria de Pedro Orlando. Autor de obras sobre 
direito comercial, questões trabalhistas e fiscais. Orlando é também 
autor do Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro. 
- Nota Promissória (estudos da lei, da doutrina e da jurisprudência cambial 
brazileira), por Antônio Magarinos Torres. Advogado, catedrático'e 
vice-diretor da Escola Superior de Comércio do Rio de Janeiro, juiz e 
presidente do Tribunal do Júri da então capital do país. Prolífico autor, 
escreveu sobre direito comercial, fiscal, penal e finanças. 

Os dez livros dedicados ao Direito Penal incluem: 
- Tratado de Direito Penal allemão, prefácio e tradução de José Hygino 
Duarte Pereira, de Franz von Liszt, jurista alemão, catedrático da Uni
versidade de Berlim. A par, por si só, do elevado conceito do Tratado, 
quisemos, com a publicação, destacar o alto valor do prefácio de José 
Hygino, de indispensável leitura, que, por isso mesmo, ajusta-se à fina
lidade da coleção a respeito da história do direito brasileiro. 
- Lições de Direito Criminal, de Braz Florentino Flenriques de Souza, 
autor de trabalhos sobre Direito Civil e Criminal, designado membro 
da comissão encarregada de rever o Código Civil em 1865. Lições de 
Direito Criminal data de 1860. 
- Annotações theoricas e praticas ao Código Criminal, de Thomaz-Alves 
Júnior. Crítico do Código Penal de 1830, que considerava prolixo e 
casuístico, Thomaz Alves o anaUsa detidamente, historiando sua apre
sentação, discussão e aprovação. Desse modo, as Anotações iluminam 
os leitores do século XXI quanto ao pensamento dos legisladores brasi
leiros do Império e constituem leitura complementar à obra de Braz 
Florentino. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Menores e loucos em Direito Criminal e Estudos de Direito, de Tobias 
Barreto. Conhecido por sua poesia, Barreto era talvez mais jurista que 
poeta. Formou-se na Faculdade de Direito do Recife, da qual foi depois 
catedrático, tendo entre seus discípulos Clóvis Beviláqua, Graça Ara
nha e Sílvio Romero. Fizeram parte da denominada "Escola do Recife", 
que marcou o pensamento brasileiro (a propósito, entre outras, de 
Nelson Saldanha, A Escola do Recife, 1976 e 1978, e, de Miguel Reale, 
O Culturalismo da Escola do Recife, de 1956). Tobias foi um inovador; 
lutou incessantemente contra a estreiteza do ambiente cultural então 
imperante no Brasil. 
- Código Criminal do Império do Brazil annotado, por Antônio Luiz 
Ferreira Tinôco. O Código do Império, reconhecido como "obra 
legislativa realmente honrosa para a cultura jurídica nacional" (Aníbal 
Bruno), filiava-se à corrente dos criadores do Direito Penal liberal (en
tre eles, Romagnoni e Bentham); admiravam-lhe a clareza e a conci
são, entre tantos outros juristas, Vicente de Azevedo e Jiménez de 
Asúa, por exemplo. "Independente e autônomo, efetivamente nacio
nal e próprio" (Edgard Costa), foi o inspirador do Código Penal espa
nhol de 1848 (Basileu Garcia e Frederico Marques). Acolheu a pena de 
morte, é certo, mas D. Pedro II passou a comutá-la em galés perpétuas 
após a ocorrência de um erro judiciário, ao que se conta. Segundo Ha
milton Carvalhido, a obra de Tinôco "nos garante uma segura visão da 
realidade penal no último quartel do século XIX". 
- Código Penal commentado, theorica e praticamente, de João Vieira de 
Araújo. Abolida a escravidão, Nabuco apresentou projeto, que nem 
chegou a ser discutido, para autorizar a adaptação das leis penais à 
nova situação. Sobreveio, logo após, o Código Penal de 1890, cuja ela
boração fora cometida ao Conselheiro Baptista Pereira. O Código rece
beria várias críticas. Em 1893, Vieira de Araújo apresentou à Câmara 
dos Deputados projeto de um Código, sem êxito; logo depois, apresen
tava outro esboço, também sem sucesso. 
- Código Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil, por Oscar de 
Macedo Soares. Diplomado em Direito pela Faculdade do Largo São 
Francisco, foi jornalista, secretário das províncias de Alagoas e Ceará, 
político conservador, advogado e autor de várias obras de Direito. 
- Direito Penal brazileiro (segundo o Código Penal mandado executar pelo 
Decreto N. 847, de 11 de outubro de 1890, e leis que o modificaram ou 
completaram, elucidados pela doutrina e jurisprudência), de Galdino 
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Siqueira. Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
autor de livros sobre Direito Penal, em 1930 Siqueira foi incumbido 
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores de redigir um antepro
jeto de Código de Processo Civil. Em 1917 tinha participado, pela acusação, 
no julgamento do assassinato de Pinheiro Machado. 
- Código Penal dos Estados Unidos do Brasil commentado, de Antônio 
José da Costa e Silva, livro que antecedeu a preparação, em 1938, do 
projeto de Código Criminal encomendado por Francisco Campos a 
Alcântara Machado. Costa e Silva participou da comissão revisora do 
projeto, a qual contava com luminares como Nelson Hungria e Roberto 
Lyra e cujo resultado foi o Código Penal de 1940. 

O leitor pode compreender, em face do que precede, a relevância da 
iniciativa tomada conjuntamente pelo Senado Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça. 

Como país jovem, na afoiteza de perseguir os objetivos de progres
so e desenvolvimento, às vezes nos temos descuidado do passado cul
tural, sacrificando-o erradamente, ao confundir o que é antigo com o 
que é obsoleto. Almejo que a publicação da História do Direito Brasilei
ro concorra para remediar ótica tão equivocada, porque, nas palavras 
de Ginoulhiac em sua Histoire générale du droit français, "Ce n'est pas 
seulement dans Ia suite des faits, des evénéments, que consiste Thistoire 
d'un peuple; mais encore, mais surtout, dans le développement de ses 
institutions et de ses lois." 

Ministro Nilson Naves 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
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o Superior Tribunal de Justiça e o Senado Federal estão reeditando 
alguns dos títulos essenciais da literatura jurídica brasileira. A Coleção 
História do Direito Brasileiro, com títulos de direito civil e penal, deverá 
ocupar um lugar importante nas bibliotecas de magistrados, advogados 
e estudiosos de direito. 

Esta coleção se insere no programa editorial do Senado, que se des
tina ao desenvolvimento da cultura, à preservação de nosso patrimônio 
histórico e à aproximação do cidadão com o poder legislativo. 

y^y^:^^^^ > 

benador José í)arney 
Presidente do Conselho Editorial do Senado Federal 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 

A presença admirável, no Império, do Conselheiro Lafayette 
Rodrigues Pereira' 

"Montado nesses dois livrinhos de direito é que 
subi tão cedo aos Conselhos da Coroa." 

Lafayette 

Autor de dois livros excepcionalmente importantes na história do 
direito brasileiro - Direitos de Família, publicado em 1869, e Direito das 
Cousas, editado em 1877 - que se tornaram clássicos em nossa literatura 
jurídica, Lafayette foi e continua sendo considerado um dos nossos 
maiores juristas, especialmente no campo do direito privado, destacando-se 
sobremaneira, desde os bancos universitários, pelo invulgar talento. 

Nasceu em 28 de março de 1834, uma Sexta-Feira da Paixão, em Vila 
Real de Queluz, na província de Minas Gerais, posteriormente Muni
cípio de Conselheiro Lafaiete, na fazenda de seus pais (Fazenda dos 
Macacos), nos contrafortes da Mantiqueira, próxima à estação de 
Buarque de Macedo. 

Nas palavras de sua neta Marina Maria, relatando o que lhe contara 
sua mãe, Corina Lafayette de Andrada e Silva, quando de seu nasci
mento, "na Inglaterra, reinava Guilherme IV; na Rússia, Nicolau I, neto 
de Catarina, a Grande. Um menino de 9 anos de idade era o Imperador 
do Brasil". 

Seis meses depois, morria, em Portugal, nosso primeiro Imperador, 
D. Pedro I. 

O pai de Lafayette, de nome Antônio Rodrigues Pereira, mais tarde 
Barão de Pouso Alegre, por sua vez, era filho do Capitão Felisberto e foi 
Coronel do Regirnento de Cavalaria de Minas Gerais, sediado em Queluz. 

' Agradeço, penhorado, aos Amigos fraternos que me ajudaram na revisão deste 
prefácio, escrito durante minha estada no hospital Sarah Kubitschek. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seu único irmão chamava-se Washington, em homenagem ao pri
meiro presidente dos Estados Unidos, tendo Lafayette nascido no mes
mo ano em que faleceu o seu homônimo francês, a quem o seu pai, por 
admiração, também quis homenagear. 

Estimulados pelos seus pais e tios padres, principalmente um irmão 
do seu pai, o padre Felisberto Rodrigues Milagres, Vigário de Prados, 
os dois irmãos, Lafayette e Washington, moraram naquela freguesia 
por certo tempo, vindo depois a estudar na vizinha Congonhas do 
Campo, no então famoso Colégio de Matosinhos, perto do "Milagroso 
Santuário". 

Com acentuada vocação para o direito, Lafayette matriculou-se na 
Faculdade de Direito de São Paulo em 1853, graduando-se no curso 
jurídico cinco anos após, tendo sempre obtido o primeiro lugar de sua 
turma. 

Estudioso e aplicado, dedicou-se ele, desde cedo, ao culto dos clássi
cos, no direito, na literatura e na filosofia, tendo intensa vida acadêmi
ca. Diplomado aos 24 anos e regressando a Minas Gerais, foi nomeado 
Promotor Público de Ouro Preto, então Capital da Província, onde fi
cou por pouco tempo. 

No Rio de Janeiro, para onde se transferiu, dedicou-se Lafayette ao 
jornalismo e à advocacia, trabalhando inicialmente no escritório de 
Teixeira de Freitas. 

Em 1864, aos trinta anos de idade, já conceituado no jornalismo e 
na advocacia, foi nomeado presidente da Província do Ceará. Um ano 
depois, assumiu iguais funções na Província do Maranhão. 

Após, retornou ao Rio de Janeiro e à advocacia, publicando, em 1869 
e 1877, seus dois referidos livros. 

Em 1878, ainda no Império, ocupou a cadeira de Ministro da Justi
ça, sendo nomeado, no ano seguinte, por ato do Imperador, escolhido 
em lista tríplice, Senador por Minas Gerais. 

Invejosamente provocado quanto à sua ascensão, respondeu: "Mon
tado nesses dois livrinhos de direito é que subi tão cedo aos Conselhos 
da Coroa." 

No Parlamento teve destacada atuação, sendo orador calmo e elo
qüente, temido por sua cultura e pela ironia cáustica de suas res
postas. 

Em 1883, retornou ao Ministério, dessa vez na área da Fazenda, 
constituindo o 31° Gabinete da Monarquia. 
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Estudioso do Direito Internacional, ainda prestou relevantes servi
ços ao País na área da diplomacia. 

Proclamada a República, Lafayette conservou-se monarquista e ces
sou sua atividade política, dedicando-se uma vez mais à advocacia e à 
sua atividade de jurisconsulto de sucesso, vindo a falecer em 29 de 
janeiro de 1917, também uma sexta-feira, no Rio de Janeiro, na cháca
ra da Gávea, rua Visconde de São Vicente, 91, hoje Marquês de São 
Vicente, 331, onde vivia com sua família.^ 

Dois anos antes, aos 81 anos, quebrara a perna em um acidente em 
seu escritório, fratura essa que não mais se consolidou e o forçou, des
de então, a viver em cadeira de rodas. 

Pedro Lessa - um dos luminares do direito brasileiro -, referindo-se 
a Lafayette {Discursos Acadêmicos, vol. IV, 1919, apud José Bonifácio de 
Andrada e Silva, na introdução que este fez à adaptação do Direito das 
Coisas, de Lafayette, ao Código Civil, 6̂  ed., Freitas Bastos, 1965), 
enfatizou: 

"Foi a inteligência mais vigorosa, mais profundamente 
penetrante e mais refulgente, de quantas entre nós já se têm 
consagrado ao estudo e à divulgação do Direito Civil." 

E prosseguiu: 

"A sua missão foi a de elucidar, metodizar e expor sinteticamente 
os dogmas do nosso Direito. Aí se revelou com o mais intenso brilho 
a sua argúcia no interpretar as leis, o seu método no explaná-las 
sistematicamente, a sua clareza inigualável em ambas essas operações 
lógicas, a concisão e a elegância do seu estilo exemplar. Com uma 
erudição profunda e vasta, nunca manifestou preferências para 
escritores deste ou daquele país." 

Ao discursar na sessão comemorativa do 1° centenário do nasci
mento de Lafayette, em 1934, no Instituto da Ordem dos Advogados 
Mineiros, começou Milton Campos, um dos mais admiráveis filhos de 
Minas Gerais, por dizer: 

' Em outras palavras, essas anotações constam da Coletânea de Autores Mineiros, em 
edição da Imprensa Oficial de Minas Gerais, vol. I, págs. 310 e segs., 1922, por Mário de Lima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Se entre os homens públicos de Minas, procurarmos algum que 
melhor simbolize as virtudes intelectuais de nossa gente e mais possa 
encher de orgulho a nossa terra, nenhum encontraremos que exceda 
ao Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira." 

Acrescentou a seguir: 

"Lafayette não teve no governo o relevo que lhe deu o Parlamento. 
Seu temperamento e sua formação intelectual não o indicavam para 
o comando. Mas, no debate parlamentar, quem o terá excedido? 
Sobre os homens de seu tempo tinha a vantagem da mais ampla 
cultura geral, haurida através de estudos infatigáveis. Um autêntico 
humanista, a quem a especialidade que elegera não limitava a 
curiosidade nem apertava o horizonte intelectual." 

Adiante, aduziu aquele que viria mais tarde a ser Governador de 
Minas Gerais, filho de desembargador e, também, advogado, antes de 
seguir a carreira política: 

"Se foi político notável, imprimindo nos anais parlamentares 
do Império a marca indelével de sua passagem; se fulgurou nas 
letras, onde deixou, em combate a Sylvio Romero, no Vindiciae, 
páginas penetrantes de crítica literária, inspiradas não somente 
pelo revide pessoal, mas também pelas suas afinidades intelectuais 
com Machado de Assis - sobre tudo isso Lafayette foi jurista, 
legando à cultura jurídica brasileira o imperecível monumento de 
suas obras. 

Sua contribuição na evolução do direito civil brasileiro foi enorme. 
Quando elaborou suas grandes obras - 'Direitos de Família' e 'Direito 
das Cousas' - o direito brasileiro era ainda caótico e informe. Nem 
era um direito brasileiro, porque suas fontes estavam fora. Eram as 
ordenações do reino casuísticás e difusas. Era o direito romano, 
adaptado à boa razão e ao uso moderno, mas ainda assim em textos 
mortos de uma língua morta, cuja surpreendente duração é a maior 
grandeza de Roma. Era o direito canônico, com os preconceitos 
sectários das concordatas e decretais. Era a confusão dos assentos, 
dos estatutos, dos avisos e dos estilos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desse caos tirou Lafàyette a límpida exposição do nosso direito 
civil, no que se refere a família e a coisas. Dos povos civilizados 
trouxe a melhor lição, e nem por aprender também na Alemanha 
tomou o tom pedante de alguns góticos de naturalização apressada. 
No velho direito português, ao mesmo tempo que aprendia com a 
boa e segura ciência de Mello Freire e a informação copiosa de Lobão, 
evitava as 'sutilezas da Gloza', com que corromperam o nosso foro 
os Pegas, os Silvas e os Guerreiros. 

Enfim, de sua cultura geral lhe vinham o critério discriminativo 
e as inspirações filosóficas, que evitam a esterilidade do jurista na 
pura prática das espécies. Ninguém melhor do que ele próprio 
exprimiu os dois processos, ambos necessários, da elaboração do 
direito." 

E arrematou o notável homem público das Gerais: 

"Possamos nós dizer do direito positivo brasileiro o que do direito 
positivo francês diz o moderno Josserand: que ele é, antes de tudo, 
o direito jurisprudencial, isto é, o direito que se realiza e fora do 
qual não há ciência, mas romance. 

Vencendo todas as dificuldades do tempo, conseguiu Lafàyette, 
com aquelas duas obras, uma construção jurídica imperecível, que 
ainda hoje, ressalvadas as modernas e vitoriosas tendências sociais, 
é alimento dos estudiosos e nutrição dos mestres. E ficou sagrado 
nosso maior civihsta. Outros poderão ter tido mais audácia de plano 
ou mais espírito de sistema. Nenhum, porém, o igualou na precisão 
dos conceitos e na limpidez da expressão." 

Um dos seus biógrafos, Teixeira de Salles, ao discorrer sobre sua 
obra fundamental, escreveu: 

"Depois do jornalista, do panfletário, do filósofo, do crítico, o 
jurisconsulto se evidencia na pujança surpreendente de uma 
concepção que maravilha, pela profundeza, que emociona, pela 
vitalidade de sua estrutura clássica, que envaidece, pela opulência e 
vigor do seu doutrinamento. 

Lafàyette, ordenando em um sistema de regras os princípios 
fundamentais do Direito de Família, fugia à vulgaridade dos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



compiladores comuns para impor-se ao conceito dos doutos como 
um dos mais audazes reformadores da nossa esparsa literatura 
jurídica. 

Logo depois, ainda sob a impressão deslumbradora daquela 
revelação, a superioridade de uma outra obra de maior significação 
doutrinária foi a segura confirmação da existência, já àquele tempo, 
do maior jurisconsulto brasileiro. Sagrava-o, definitivamente, o 
Direito das Cousas. 

Todavia, o que nele mais encanta e fascina, ao lado do sentido 
humano de sua obra, é, segundo um dos seus melhores panegiristas, 
'o saber claro e conciso, a locução densa e breve, a segurança da 
técnica, o bom e legítimo conhecimento dos romanos e dos nossos 
clássicos'." 

Edmundo Lins, que foi Professor e Desembargador em Minas Gerais, 
antes de vir a ser Ministro do Supremo Tribunal Federal, dispensou-
lhe, na ocasião do centenário do seu nascimento (Archivo Judiciário, 
vol. XXX, publicação quinzenaldo/orH^/ do Commercio, Rio de Janeiro, 
1934), as maiores considerações: 

"Pela sólida cultura jurídica, insigne, igualmente em todos os 
ramos da vasta ciência de direito, pelo extraordinário poder da 
síntese, resultante, sempre, de profundas análises, Lafayette foi e é, 
ainda, o maior jurisconsulto brasileiro. 

A concisão de seu estilo nunca prejudicou a clareza meridiana, 
que lhe era peculiar. 

Diz Horácio, na Arte Poética, que a brevidade tem, em regra, 
como conseqüência, a obscuridade: 'Brevis esse labore, obscuras fit'. 

Ocorreu em Lafayette, o contrário: foi a concisão personificada e 
foi, também, simultaneamente, a clareza que se fez homem. 

Um dos talentos mais cintilantes, que Minas produziu no terceiro 
quartel do século passado, aquele que foi, por todos, conceituado o 
mais atraente dos nossos causeurs - Gastão da Cunha - dizia, sempre, 
que o cérebro de Lafayette era um verdadeiro filtro. 

E acrescentava: 
Despejassem-lhe, água lamacenta e sairia limpa, cristalina. 

Esfregassem-lhe, na cabeça, um carvão e este converter-se-ia no mais 
belo diamante. Não era menos notável a sua concisão." 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E concluiu o emérito Professor e Ministro: 

. "Onde, porém, não há divergência alguma é em ter sido e ser 
ainda Lafayette o nosso maior jurisconsulto. E uma questão de fato 
e de fato técnico. 

Solvamo-la, pois, com o testemunho de peritos profissionais. 
Apresentemos o de dois dos maiores que temos tido. 

Pedro Lessa, no já citado discurso de recepção de Alfredo de Pujol: 
'Não sei por que, meu caro confrade, fostes tão avaro nos vossos 

conceitos acerca da preeminência de Lafayette como jurisconsulto. 
A Academia provavelmente seria grato ouvir o elogio do seu confrade 
sob esse aspecto. 

Foi aí que ele não teve quem o excedesse pensam muitos ou quem 
com ele hombreasse penso eu. Não lhe conferiu essa primazia 
unicamente a sua inteligência de rara agudeza, mas em grande parte 
a sua cultura filosófica e literária, que os seus êmulos não tiveram. 
Como a Teixeira de Freitas, não lhes faltou a mais profunda instrução 
ao direito civil. Neste ramo de saber jurídico, que foi o da sua 
predileção, não teve ensejo de revelar o seu espírito criador; pois, 
não se lhe outorgou a incumbência, que mereceu mais do que 
ninguém, de elaborar o nosso código civil. A sua missão foi a de 
elucidar, metodizar e expor sinteticamente os dogmas do nosso 
direito. Aí se revelou com o mais intenso brilho a sua argúcia no 
interpretar as leis, o seu método ao explaná-las sistematicamente, a 
sua clareza inigualável em ambas essas operações lógicas, a concisão 
e a elegância do seu estilo exemplar. Com uma erudição profunda e 
vasta, nunca manifestou preferência por escritores deste ou daquele 
país: pois, sua divisa era, como deixou escrito, je prends mon bien ou 
je le trouve. 

Nada mais contrário à verdade do que isso que já se tem dito, de 
não lhe serem familiares os jurisconsultos germânicos. Conheceu-
os, os melhores, os que podiam dilatar-lhe o círculo do grande saber; 
e, se os não citava amiudamente, reproduzindo-lhes frases escritas 
em caracteres tedescos, era porque não Iho permitia o delicado gosto 
literário, nem a lucidez de sua grande inteligência, incompatível 
com fanáticas predileções, próprias dos espíritos innenhos'. 

Ruy Barbosa, na réplica às defesas da redação do projeto da 
Câmara dos Deputados: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'Quando o Governo incumbiu do Código Civil o Dr. Clóvis 
Beviláqua, e este, audax juventa, se pôs à espreita de o dar feito 
em seis meses, eu, que, redator então de uma folha diária, tinha 
por ofício comentar dia a dia os sucessos mais relevantes, animei-
me a alguns reparos já quanto à escolha do codificador, já quanto 
à sua temeridade em ajustar para empenho tão difícil termo tão 
escasso. O segundo fundamento da minha censura não há mister 
justificação: é de evidência palpável. O primeiro, objetando eleição, 
não desmerecia o valor do eleito. A minha crítica era apenas 
relativa. Sem fazer pouco nas qualidades do escolhido, no qual 
enquanto jurista, admirava a capacidade notável, a louvável 
atividade, a fecundidade múltipla, dada que talvez apressada em 
demasia, quisera, entretanto, no jurisconsulto, a quem se 
cometesse aquele trabalho, além das qualidades profissionais, as 
de homem de letras, com as de homem de estado, e um saber 
mais feito de experiência, mais largo no descortino, mais 
amadurecido nos anos e (isto indispensavelmente) o hábito, o 
gosto, a segurança da correção no idioma nacional. Tais condições 
me parecia reünirem-se, até, numa pessoa, cujo nome declinei, e 
cujas provas em todos esses dotes são cabais: o conselheiro 
Lafayette.'" 

Em 1941, referindo-se a Lafayette como "o jurisconsulto mineiro", 
disse Mendes Pimentel, catedrático, primeiro presidente do Instituto 
dos Advogados e primeiro Reitor da Universidade de Minas Gerais: 

"...o que destaca Lafayette na paisagem jurídica é a medida de 
brevidade, o feitio singelo, a adaptação precisa, a exposição diáfana, 
o conhecimento simplificado, facilitando aos estudiosos a 
compreensão imediata, mesmo nos pontos mais densos, mais árduos, 
mais enleados. E o que distingue o sinete lafayettino na oficina do 
Direito. Aí é que ele se torna inigualável. 

Rivalizam-se em Lafayette o escritor e o jurista. Sempre o estilo 
de pureza esterlina, elegante na forma e lúcido na reflexão. 

Entretanto, o que mais entusiasma em Lafayette é o humanista, 
o sentido voltado a todas as conquistas das belas letras, familiar às 
mais variadas literaturas e aos clássicos mais atraentes. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nele, o saber não atentava contra a clareza. Antes, com ela se 
harmonizava, tornando-a mais estética. Quase que se pode dizer 
que era o matemático da pena. Seus escritos jurídicos são axiomas 
autênticos, e de argumento em argumento ele leva de modo 
irresistível o raciocínio à fonte da convicção, sem um laivo obscuro 
que lhe turve a clareza. 

Muito diverso de Rui, é impossível confrontá-los. 
Rui é advogado; Lafayette é jurisconsulto. Rui é a catadupa, a 

imaginação exuberante de latino; Lafayette é o arroio, o conceito 
sóbrio de britânico. Rui fascina; Lafayette convence. Rui provoca o 
êxtase; Lafayette traz admiração. Rui conduz aos paramos ardentes 
da inspiração; Lafayette desvenda o cerne da evidência. Rui não hesita 
em abrir fogo jupiteriano das suas baterias dialéticas, para triunfar 
sobre o adversário; Lafayette é incapaz de empolgar-se, de perder 
um instante o senso da realidade. Rui há de ser sempre o cimo da 
eloqüência; Lafayette será modelo de concisão." 

E finalizou: 

"É sem dúvida o jurisconsulto de que mais se orgulha Minas Gerais 
no panorama brasileiro." 

Em artigo publicado no jornal Estado de Minas de 18.12.1966, escrito 
por Paulo Tamm, lê-se: 

"Ele era, então, no vigor de seus 32 anos, um homem forte, de 
figura pesadona abotoada numa sobrecasaca preta, muito estrábico, 
de nariz adunco armado de grandes óculos e um rosto largo 
emoldurado por cerrada barba negra e parecia um judeu. Mas, como 
diz Batista Pereira, 'quem o observasse de perto, veria que sua 
expressão, contemporânea dos pergaminhos, era menos judaica que 
monástica. Não vinha do Ghetto, vinha de S. Mauro. Tinha a máscara 
dos primeiros humanistas que esmiuçaram, coligiram e salvaram os 
fragmentos das terras antigas. Curvado o tronco pelas grandes 
leituras que distendem e vergam a cabeça sobre os ombros parecia 
pedir o perfil de Dürer: a vela, os cabelos, a tábua do parapeito, as 
prateleiras de in-fólios de correntes'." 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vê-se ainda nesse texto: 

"A 16 de julho de 1870, se casou com Francisca de Freitas 
Coutinho, filha de José Júlio de Freitas Coutinho, que, estudante de 
Direito em Lisboa, e apaixonado miguelista, fora obrigado a fugir 
para o Brasil, onde concluíra o curso na Academia de São Paulo, 
casando-se com D. Francisca de Paula, da importante família 
Marcondes, e se mudara para o Rio, onde chegara a ser grande 
advogado, tendo uma de suas filhas se casado com Silveira Martins 
e outra com José Bonifácio de Andrada e Silva." 

Seus familiares, no relato de sua filha Corina e de sua neta Marina 
Maria, o viam como "um ser extraordinário", "de inteligência assombro
sa", "muito culto", calmo, paciente, reflexivo, fumante excessivo, espiri-
tuoso e alegre, "só ternura", embora muitos o afirmassem "fechado, indi
ferente e casmurro", mas a inspirar confiança e simpatia aos seus colegas. 

Membro da Academia Brasileira de Letras, Cadeira n° 23, privava da 
admiração do Imperador Pedro II e era amigo do Barão do Rio Branco e 
de Ruy Barbosa, que o apontou como o jurista a quem deveria ter sido 
cometida a tarefa de elaborar o nosso Código Civil no início do séc. 
XX, por sua sólida cultura, experiência e domínio da língua. 

No primeiro livro, Direitos de Família, cuja segunda tiragem da edi
ção de 1889 ora se reproduz, com a grafia e o vernáculo da época, são 
de destacar-se, além das suas seções, capítulos, títulos e parágrafos, as 
doze notas explicativas, inseridas após o texto, assim como a "Introdu
ção", que bem reflete o Direito existente à época, especialmente no 
Brasil e em Portugal, com importantes informações, que muito aju
dam na compreensão da evolução do nosso Direito e, notadamente, do 
nosso Direito Civil. 

No discurso que proferiu ao tomar posse na Academia Brasileira de 
Letras, em substituição a Lafayette, na cadeira que pertencera a 
Machado de Assis, e cujo Patrono era José de Alencar, Alfredo Pujol 
(apêndice III em Cartas ao Irmão, Lafayette Rodrigues Pereira, Cole
ção Brasiliana, vol. 342, Campanhia Editora Nacional, com introdução 
de João Camilo de Oliveira Torres, fls. 217), ao comentar a relevância 
dessa obra, destacou: 

"É o período de elaboração de seu primeiro livro, Direitos de 
Família, que dá a lume em 1869, jurista-filósofo, na maturidade do 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seu gênio, pesquisa os meandros escuros e confusos das fontes do 
nosso direito positivo à luz da razão filosófica, investiga os elementos 
da tradição e dos costumes no sistema inconsistente da legislação 
pátria, resolve as controvérsias geradas pela incerteza, pela 
incoerência e pelas lacunas dos textos, e apresenta-nos o quadro 
coordenado dos preceitos que regem as relações da família em síntese 
de uma justeza radiante, de uma força de expressão incomparável, 
de uma técnica perfeita. A clareza é a alma do seu estilo. A 
simplicidade é o reflexo da sua visão serena." 

Em nota à edição de 1918, datada de 15 de junho daquele ano, já 
vigente o Código Civil de 1916, observou José Bonifácio de Andrada e 
Silva, que a atualizou por meio de notas, que "... a última edição do 
Direitos de Família, de Lafayette, foi tirada em 1889, de modo que 
nenhuma das modificações introduzidas no Direito pela legislação re
publicana pôde ser incluída nesse trabalho. O egrégio jurisconsulto 
não quis dar nova edição do seu livro, adaptando-o ao regímen repu
blicano". 

E acrescentou: 

"Foi pena que o não fizesse porque, com a profundeza do seu 
espírito, a vastidão de sua cultura e a pujança de sua mentalidade, 
alliadas á inexcedivel clareza e admirável concisão da sua phrase, 
teria prestado ás lettras jurídicas mais um grande serviço." 

Em relação ao Direito das Cousas, de 1887, na edição daquele ano, 
também lançada no Rio de Janeiro, no volume primeiro, o Autor, ao 
proclamar a sua admiração pelo Direito Romano, que classifica como 
"a fonte mais abundante das regras do nosso Direito", dá-nos uma 
admirável visão desse ramo do Direito Civil à época e de sua evolu
ção, confessando ter recorrido aos autores nacionais e estrangeiros 
na busca dessa visão, citando o conselho de Fontenelle, o mesmo 
lembrado tantas décadas mais tarde por Bobbio: "Ce n'est qu'en 
montant sur les épaules des autres que nous pouvons voir d'un peu 
loin." 

No já mencionado discurso de posse na Academia Brasileira de Le
tras, Alfredo Pujol, referente ao Direito das Cousas, afirmou: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Lafayette vence todos os escolhos de sua grave e penosa tarefa 
e consegue reunir, numa construção maciça, o conjunto sistemático 
das disposições que concernem ao direito da propriedade, depuradas 
das suas imperfeições e das suas contradições, e iluminadas pelas 
doutrinas e pela exegese dos romanistas modernos." 

No mesmo texto, assinalou Pujol serem as obras Direitos de Família 
e Direito das Coisas "monumentos imorredouros na nossa literatura 
jurídica, e que ao mesmo tempo enobrecem a nossa língua pela crista
lina limpidez e pela concisão lapidar dos seus aforismos e das suas defi
nições". 

Essas obras tiveram tal repercussão no meio jurídico daquela época 
que inspiraram Francisco de Paula Lacerda de Almeida (Catedrático de 
Direito Civil da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro) a siste
matizar a doutrina do Direito das Obrigações utilizando-se do método 
empregado por Lafayette no livro Obrigações: exposição systematica desta 
parte do Direito Civil pátrio segundo o methodo dos "Direitos de Família" 
e "Direito das Cousas" do Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira (Rio 
de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1916). 

Em síntese, os "dois livrinhos" a que se referiu Lafayette e que ora 
se republicam devido a elogiável iniciativa não só o ajudaram a alçar 
postos de alto relevo na vida pública brasileira e dar-lhe ainda maior e 
merecido prestígio social e político, mas também se tornaram clássicos 
de nossa literatura jurídica, marcos essenciais na história do nosso 
Direito. 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 
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Em trabaHho que estamos a terminar dizemos de La-
fagette, escritor de direito, estas palavras: 

Em 1877, Lafayette, já com a fúlgida auréola de um 
saber vasto e sólido, aumenta a riqueza de seu escrínio pu
blicando o "Direito das Coisas", porventura a mais nota-
vel das suas obras, tratado de direito indispensável a quem 
milita no foro, quer como advogado ou juiz, a quem faz 
o seu curso nas academias, a quem deseja ilustrar seu es
pírito nos assuntos jurídicos, 

Esse livro tem de figurar em todas as bibliotecas de 
direito, tem de ser lido e meditado, é um tesouro zelado 
pelos que o possuem, resiste ao tempo, à evolução da ciên
cia^ tal a força das t^erdades que encerra. 

Excluída a posse, cujo conceito se ampliou num de
senvolvimento imenso com as doutrinas de Ihering, as 
outras matérias expostas no "Direito das Coisas" aí estão 
a enfrentar o progresso jurídico e tiveram solene consa
gração no Código Civil. 

Tendo em vista o valor desse liVro, e a circunstância 
de ter sido decretado o Código Civil depois da sua última 
edição, resolvemos reeditá-lo com a inclusão do Código 
facilitando assim aos estudiosos do direito o confronto 
das doutrinas do exímio junsconsulto com as disposições 
legais. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

Então ver-se-á a justeza dos conceitos proferidos no 
Instituto dos Advogados pelo eminente professor Dr. Pin-
to da Rocha, em relação a Lafayette; 

"E para demonstrar, disse o distinto professor, a 
marmórea contextura dos seus períodos, a insuperável cla
reza das suas fórmulas jurídicas, bastará observar o Có
digo Civil Brasileiro em cujo texto há artigos que são re
produções exatas de trechos, de períodos oravionais, de 
proposições sobretudo do tratado do "Direito das Coisas". 

Bastará citar o trecho do ^ 15 à pág. 40 da 2." edi
ção dessa obra admirável que o artigo 522 do Código re
petiu quase ipsis litteris, de tal modo que com a troca de 
duas palavras poderia dar-se a juxtaposição. 

E assim se verifica que não foram só muitas das te
ses e doutrinas das suas obras que venceram no Código; 
foram tombem a sobriedade, a concisão atgébrica, a cla
reza transparente, a correção impecável do seu estilo lapi
dar, no qual o legislador brasileiro de 1916 encontrou as 
fórmulas precisas para a codificação civil nacional já ela
boradas insuperavelmente desde 1869." 

Publicando, pois, o "Direito das Coisas" acompa
nhado dos artigos do Código Civil, estamos convencidos 
de prestar serviço útil às letras jurídicas, disseminando 
mais ixma vez as magníficas lições do conselheiro La
fayette. 

Comentários nossos, quaisquer que fossem, seriam 
descabidos atendendo a que inspirando-se o Código Civil 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

nas doutrinas do "Direito das Coisas" já este lhe serve de 
comentáno valioso, com a profundidade do saber e do vi-
-goroso espirito do inexcedivel jurisconsulto. 

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1922. 

JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFÁCIO 

.. .Sed summa scquar fastigia rcrum. 

Faz objeto do presente livro o Direito das Coisas 

Sob esta denominação se compreendem a posse, o do
mínio e os modos de adquiri-lo, os direitos reais separados 
do domínio (jura in re aliena), a saber: o usufruto, o uso 
e a habitação, as servidões, a enfiteuse, o penhor, a anti-
crese e a hipoteca. 

Aquela simples nomenclatura é por si só suficiente^-
para fazer antever a gravidade e o alcance da matéria; quer 
dizer que estamos à braços com o Direito de propriedade. 

Nas condições da vida humana, neste mundo que 
KANT chamava — fenomenal, — a propriedade, isto é, o 
complexo de coisas corpóreas susceptíveis de apropriação, 
representa o papel de um elemento necessário. A subsistên
cia do homem, a cultura e o engrandecimento de suas fa
culdades mentais, a educação e o desenvolxxmento dos ger
mes que a mão da. Providência depositou em seu coração^-
dependêrj! essencialmente das riquezas materiais. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daí o caráter sagrado da propriedade. Ela é sagrada 
porque tem a sua razão de ser, a sua finalidade, nos eleva
dos destinos do homem. 

Todas as escolas, assim as antigas como as modernas, 
a aceitam. Há perfeito acordo quanto à legitimidade do 
princípio; a discórdia só surge, e enérgica, sediciosa, pro
funda, na maneara de organizá-la. 

O estigma, com que Rousseau fulmina o primeiro 
homem que cercou um campo e se proclamou senhor de
le, e a qualificação oandente de PROÜDHON, são gritos de 
indignação antes contra a legislação do que contra o prin-
xípio da propriedade. 

Em cada país tem a propriedade a sua organização 
jurídica. O conjunto das disposições que formam aquela 
organização, reduzida à um corpo de doutrina sistemático, 
recebe o nome do Direito das Coisas. 

Tomsado nos seus lineamentos fundamentais, o Di
reito das Coisas se resume nisto: Em definir o poder do 
homem, no aspecto jurídico, sobre a natureza física, nas 

.suas variadas manifestações; e em regular a aquisição (por 
título singular)» o exercício, a conservação, a reivindica
ção e a perda daquele poder, à luz dos princípios consagra
dos nas leis positiims. 

O tipo da organização da propriedade entre nós é o 
tipo romano; esse tipo que, segundo a tradição imemorial 
reproduzida rxcs páginas de Lrvio e TÁCITO e hoje contes
tada pelos escavadores da antigüidade, fofa importado na 
lei das XII táboas, de ATHENAS, a grande mestra nas le
tras, na filosofia, na política, em tudo que o pensamento 
humano tem de mais vasto e profundo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

A propriedade, direito individual protegido pelo Es
tado, susceptível de aquisição por toda pessoa, física ou 
moral, à título oneroso ou gratuito, entre vivos ou causa 
mortis; a dominação absoluta da vontade sobre a coisa 
(domínio); a divisão do domínio em direitos elementa
res deslocados da pessoa do senhor (domini) e investi
dos em pessoas estranhas, por conveniências óbvias; tal é 
em substância a estrutura do Direito de propriedade, co
mo lentamente o formulara o Direito Romano. 

Esta organização não é o produto da cogitação abs
trata do filósofo, é o resultado lógico da natureza moral, 
intelectual e física do homerfi e das necessidades inelutaveis 
do coexistência em sociedade. 

Todas as tentativas no sentido de tirar à propriedade 
o caráter de direito individual e de subordiná-la diretamen
te ao império da vontade coletiva — Estado ou simples 
comunidade — tem se esboroado diante du experiência. 
ViCO já dizia que as instituições humanas são impotentes 
para reter e conservar as coisas fora do seu estado natural, 
pensamento que HORACIO com a liberdade de poeta ex
primira nesta pintura tão vitxi e tão enérgica: 

Naturam expellas furca, tamen usque recurret, 
Et mala perrumpet furtim fastidia victrix (*) 

O Direito civil moderno dos povos cultos em matéria 
de propriedade se construiu sobre as bases do Direito Ro-

jmano. 

(*) Epist. I, 11, ver. 24—25. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

o ástema feudal, produto do enfraquecimento das 
raças conquistadas, em fusão com os vencedores que vie
ram do Norte, vasto aparelho que sucumbiu para dar espa
ço à democracia triunfante, introduziu no regime da pro
priedade do Direito Romano profundas alterações, conse
qüências naturais da necessidade de apoiar no solo a do
minação dos senhores sobre as míseras populações escra
vizadas. 

O Direito feudal acerca da propriedade há de figu
rar sempre na história como um monumento de iniqüi
dade e de extravagância, de desprezo pela dignidade hu
mana, do mais atroz sacrifício da igualdade do Direito às 
exigências brutais de um individualismo selvagem. 

Mas, desde que foi assumindo parte importante e 
proeminente na direção dos governos, o elemento demo
crático começou de demolir a superestrutura feudal, e afi
nal acabou por fazer restituir ao Direito de propriedade 
as normas simples e justas do Direito Romano, corrigin-
do-as com a introdução dos temperamentos morais da fi
losofia cristã. 

O código civil francês e os que o tomaram por mo
delo consagram em suas disposições, o triunfo esplêndido 
daquele movimento de idéias. 

Em Portugal, onde ou nunca reinou o feudalismo, ou 
exerceu fraquíssima influência, subsistiu sempre, ou pelo 
menos do século XII em diante, o regime da propriedade 
do Direito Romano, suposto o impedissem de funcionar 
regularmente a instituição dos morgados, as concessões de 
bens da Coroa, o viciamento da enfiteuse e a decadência das 
leis^a amortização. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xm 
A história do Direito algum dia há de pagar ao velho 

reino do ocidente a homenagem de admiração e reconheci
mento que lhe deve. Muitas das doutrinas que a revolução 
vscreveu no código civil francês, vigoravam de há séculos 
nas ordenações e nas práticas dos tribunais portugueses. A 
precessão em assuntos desta natureza é uma palma que 
reverdece e não murcha entre as que a vitória colheu no 
Oriente. 

O Direito que entre nós regula a propriedade, é ainda 
o Direito que herdamos de Portugal, salvo uma otí outra 
reforma parcial e as modificações determinadas pelo novo 
regime político, Direito notável pelo merecimento interno 
de suas disposições, mas imperfeitíssimo na forma externa. 

Constitue o fundo da sua contextura o Direito Ro
mano o próprio texto latino. 

A legislação escrita, cheia de lacunas e omissões, não 
regula os assuntos de uma maneira cabal e sistemática; li
mita-se, de ordinário, a formular simples alterações e 
emendas, verdadeiros retoques do corpo preexistente — 
o Direito Romano. 

A acessão trazida pelos costumes e pelas tradições do 
'foro, sobre ser minguada, não oferece a firmeza, a precisão 
e a segurança que devem caracterizar as regras do direito. 

Embora seja a principal e a mais abundante fonte 
do nosso dogma jurídico, o Direito Romano só intervém 
na formação do nosso Direito objetivo, como direito mera^ 
rmente subsidiário. Ainda mais: as suas disposições não 
-valem por si sós; carecem ainda de reunir um caráter extrín-
seco e de sua natureza vago e indefinido — a conformidade 
<com a boa razão, ou com az legislações dos povos cultos, às 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

vezes divergentes entre si. Falta-lhe, pois, o predicamento 
de lei escrita. 

Nos povos em que a legislação nacional é defectiva e 
recebe o seu complemento do Direito Romano, como na 
antiga Alemanha, o poder judiciário exerce na formação 
do Direito uma grande influência. E' pelo seu órgão que 
se opera a transformação das instituições antigas, é pela 
sua ação lenta, mas eficaz, que o pensamento nacional, a 
índole do povo, as exigências da sociedade, os costumes, 
perfazem o trabalho de acomodação do Direito Romano 
à nova ordem de coisas, 

Nestesentido algum serviço prestaram os antigos tri
bunais portugueses. Ainda hoje o subsídio de praxe, que 
temos, é o que nos deixou a jurisprudência portuguesa. 

Jurisprudência brasileira, pode se dizer sem temerida
de, ainda não a temos. 

A coleção dos julgados dos nossos tribunais não ofe
rece consistência para formação de uma jurisprudência. 
Caracteriza-os d mais assombrosa variedade na inteligência 
e na aplicação do Direito. Não exprimem tendência algu
ma, nem o predomínio do rigor científico, nem o afrou
xamento da equidade prática. Acervo informe de contra
dições e incoerências, muitas vezes a negação dás dou
trinais mais conhecidas e dos princípios mais certos, essa 
coleção de julgados tem todos os defeitos e todas as singu
laridades das criações, que são antes a pbra do instinto ce
go, à mercê de influências acidentais e passageiras, do que 
o produto da razão humana, iluminada pela ciência e peta 
discussão. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

Quem, pois, empreende escrever um livro de doutri
na sobre qualquer dos assuntos regulados pelo nosso Di
reito Civil, trava luta com as imensas dificuldades, que de-
todos os lados sugerem as lacunas e a& incertezas do Corpo 
de Direito vigente. 

Para se construirem as teorias é mister, desde que fal
tam os poucos textos escritos, consultar os costumes, as 
tradições do foro, o Direito Romano, a boa razão, os có
digos estrangeiros, as opiniões dos práticos. 

Nesta variedade discordante de fontes, como chegar 
a elementos lógicos, precisos e certos? E como dar aos re
sultados colhidos a autoridade da certeza legal? 

Em lida comi todas aquelas dificuldades, puzemos em 
prática os diversos processos científicos, para extrair desse 
corpo de regras, tão informe, as doutrinas que nos parece
ram exprimir mais corretamente o estado atual do nosso 
Direito. 

Eis o que nos cumpria dizer quanto as fontes. 
Agora outra face do assunto. 

. A^ pessoces pouco familiarizadas com os estudosr ju
rídicos acreditam que o Direito Civil, preso à letra dos tex
tos, não é capaz de progressOr senão por txa de reformas 
legislativas. 

Este modo de ver é incorreto. 
Certo, os textos não podem ser alterados senão por 

via de decretos de poder legislativo, mas a formação cien
tífica do Direito ccaninha perpettxamente, não obstante a 
imobilidade da lei. 

O Direito objetivo, isto é, os textos, as fontes, en
cerram os princípios reguladores; esses princípios,^ poremt. 
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tsntregues à lógica dos jurisconsultos e à casuística da prá
tica, desabrocham de conseqüências em conseqüências, to
mam os mais largos desenvolvimentos e recebem aplicações 
surpreendentes. 

D'involta com as regras expressas subsistem as 
Regras latentes (1) , germes fecundos que o legislador 
formulando o pensamento e a necessidade do seu tempo 
depositou no texto da lei, sem ama conciência clara do 
assunto. A ciência e a prática arrancam aquelas regras dos 
veios em que permanecem ocultas, e, dando-lhes uma pre
cisão luminosa, as reduzem à máximas definidas. 

Ainda mais. A combinação dos diversos elementos 
fornecidos pêlos textos permite à ciência a formação de 
novas noções e de novas regras (2) . 

Assim, pois, de geração em geração, a doutrina, ain
da tendo sempre por base a mesma coleção de textos, pro
gride, muda de fisionomia, se enriquece, se completa, se 
aperfeiçoa. 

E' disto exemplo brilhante o Direito Romano. Aque
les textos admiráveis de precisão, de energia, de agudeza e 
profundidade, descançam, há muitos séculos, na imobili
dade da morte. Mas a ciência dogmática do Direito Ro
mano não estaciona, progride sempre, e em cada século, 
renova de face. Um grande número de verdades que esca
param à penetração da Gloza, e à exegese dos grandes jurisr 
consulíos do século XVI, aí surgem com todo o brilho da 

(1) IHERING, UEsprit du Droit Romain. Introduct., § 3. 
(2) IHERING, loc. át. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

sua beleza antiga nos escritos dos modernos romanistas da 
Alemanha. 

O Código Civil francês é de ontem. Pois bem: o cor
po de doutrina que se organiza sobre seus textos, cresce e 
diariamente se aperfeiçoa. Compare-se a exegese e a dou
trina dos escritores mais modernos com os trabalhos dos 
primeiros comentadores; confronte-se CD jurisprudência es
boçada nos arestos da Corte de Cassação nos primeiros 
tempos, com a jurisprudência fixada de 1830 para dá. 
Que progresso, que riqueza de desenvolvimentos, que re
velações! 

Um escritor, aliás estimável, assustado diante deste 
fenômeno, exclama: "O Código civil francês é hoje ape
nas um mito; os escritores e os tribunais da França o dila
ceraram e estão a fazer um Direito Civil que não é o seu 
código". Não: os escritores e os tribunais franceses nem 
dilaceraram o código, nem estão a fazer um Direito Cixál 
que não é o do código, mas estudam-no por todas as suas 
faces, procedem à investigações profundas e fazem podero
sas combinações: deste trabalho resultam magníficas e só
lidas teorias que não são senão o Direito do Código, cien
tificamente formulado. 

Perderia a razão de ser o livro, que neste momento 
oferecemos aos amigos dos estudos jurídicos, se em sua 
composição não fossem aproveitados, na medida de nossa 
fraqueza, os progressos científicos do Direito nos assuri-
tos que entram em seus quadros. 

Sob este aspecto a novidade do livro, comparado com 
o que se há escrito sobre o nosso Direito, se revela na ex'-
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posição das doutrinas, na classificação e organização ló
gica dos princípios e nos corolários deduzidos (*). 

Foram-nos de grande auxílio a elaboração científica 
por que nestes últimos tempos há passado o Direito Ro
mano na Alemanha, e os grandes trabalhos de exegese so
bre o Código Civil Francês. 

O Direito Romano é ainda, como acima observamos, 
a fonte mais abundante das regras do nosso Direito. 

O código civil francês, bem como os demais códigos,, 
não são senão à acomodação escrita do Direito Romano, 
à civilização moderna. A decretação desses códigos tirou, 
é certo, ao Direito Romano a autoridade externa de lei, 
mas sem embargo, ele conserva uma autoridade talvez 
maior: — continua a ser a substância, a regra, o molde 
do pensamento jurídico moderno (**). 

Daí uma certa unidade de doutrina, em toda a Euro
pa, nos pontos fundamentais do Direito Civil. Pode-se, 
pois, dizer hoje o que dizia um escritor notável à outro 
propósito : Não é raro ver-se um jurisconsulto italiano 
procurar a solução de uma dificuldade do Direito de seu 
país nos tratados dos escritores alemães, e um tribunal de 
Espanha invocar para justificar suas decisões os arestos 
dos tribunais franceses. 

(*) V€j. Posse (§ 2—231), Prescrição aquisitiva (§ 59—«0), 
as Servidões reais (§ 114—136) a Hipoteca (§ 172—278). 

(**) IHERING, § 3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

Aí está a razão da utilidade direta dos trabalhos so
bre o Direito Romano e sobre o Direito Francês pdra os 
nossos estudos jurídicos. 

O presente livro representa um esforço, uma tentar 
tiva, um ensaio no sentido de aproximar a formação cien
tífica do nosso Direito, na parte que lhe serve de assunto, 
do ponto à que a doutrina tem chegado nos povos cultos. 

Tal é a intenção do livro. 
Da intenção ao fato, sabem-no todos, vai longo es

paço, difícil de vingar. Mas.. . Satis esf magna voluisse. 
Ainda algumas palavras, e terminaremos as expli

cações que estamos dando ao leitor. 
Na formação das teorias hão de notar particular es

forço para reduzir cada princípio aos seus elementos lógi
cos mais simples. 

Há nisto duas utilidades: — formar mais clara a in
teligência das matérias e preparar soluções prontas para as 
questões práticas. 

Quantas vezes, nas controvérsias jurídicas, as ques
tões se enredam e se complicam por falta de noções preci
sas das idéias elementares que entram na composição dos 
princípios que dominam o assunto? 

De escritores nacionais e estrangeiros extré.mos com 
a maior liberdade tudo que fazia ao nosso intento. Nesta 
praxe não fizemos senão imitar os exemplos dos nossos 
predecessores. Um deles disse francamente: "Je prends 
mon bien ou je le trouve". E outro justificava aquela usan-
ça com este pensamento de FõNTENELLE: "Ce n'est qu'en 
montant sur les epaules des autres que nous pouvons voir 
d'un peu loin". 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quizemos ver um pouco longe e pois praticamos, à 
tetra, o conselho de FoNTENELLE. 

Aos homens versados nesta ordem de estudos pedi
mos venta para os nossos erros. Eles nô-la darão porque 
conhecem as dificuldades do assunto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 

§ 1, — Direitos reais 

Os direitos que formam o nosso patrimônio se divi
dem em duas classes: — direitos reais c direitos pessoais 
(obrigações) (1) . 

Estes direitos tocam-se por caracteres comuns e se se
param por diferenças específicas (2) . 

1. — O direito real é o que afeta a coisa direta c 
imediatamente, sob todos ou sob certos respeitos (3) , c 
a segue em poder de quem quer que a detenha (4 ) . Dis
tingue-se pelas p^uliaridades seguintes: 

(1) $AviGNY, Droit Rom., § 53 e 56; MABEZOU^ § 48 e 82. 
Vej. ZÁcHAsiJE, Droit Civil français, § 168. 

(2) SAVIGNY, cit. § 53; MAYNZ, Cours de Droit Rom., § 9 1 ; 
ZACHARLÍE, § 177. 

(3) Sob todos os respeitos, se é o domíoio; sob <*rtos respeitos, 
se é um direito real desmemlbrado do donânio, como a servidão. 

(4) Vej. HuBERO, Inst. II, I, n. 11; HEINEC, Recit., I ; § 331; 
MAYNZ, d t . , § 91 e 162. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ DIREITO DAS COISAS  

a) tem por objeto imediato coisa corpórea, movei 
ou imóvel (5) . 

b) Põe a coisa que é seu objeto em relação ime
diata com o sujeito do direito, sem dependência de ato ou 
prestação de pessoa determinada, isto é: a existência e o 
exercício do direito real pressupõe tão somente o sujeito 
ativo do direito e a coisa sobre qUe recai (6) . 

c) Por parte de terceiros corrâsponde-ljhe, não a 
obrigação positiva de dar ou fazer (7) , mas a obrigação 
negativa e geral de lhe respeitar o exercício, — obrigação 
comum a todos os direitos e que se traduz na inviolabili
dade que os reveste (8). 

d) da aderência direta e absoluta do direito real à 
coisa resulta que as ações criadas para protegê-lo (9) po
dem ser intentadas contra quem quer que o usurpe ou 
ofenda (10). 

2. — Os direitos pessoais (obrigações) teem por ob
jeto imediato, não coisas corpóreas, senão atos ou presta-

(5) SAVIGNY, § 56. 
(6) Gsocio: Facultas homini in rem competens sine respectu ad 

certam .persontiam. MAYNZ, § 162: Daris lés droits réels, notre droit 
s'ap:plique directement à Ia diose; nous avons lé droit et nous pouvons 
l'exercer sáns que 'rintervavtion <l'aucün autre homme sóit nécessaire. 
SAVIGNY, § 56. 

(7) MAYNZ, II , § 255. 
(8) SAVIGNY, § 56; ORTOLAN, Generdisat, n. 75. 
i(9) Vej. § 81—88 adiante. 
(10) HuBERO, Inst. II , I, n. 4 1 ; SAVIGNY, § 56: "Ia propriété 

absolute avec Ia revendication illimitée". K A N . Methapys du Droit, 
§ X I : jus contra quemiibet hujus rei possessorem. C. TELLES,/Doc<r. 
das Acç., § 68. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 23 

çòes de pessoas determinadas (11). Um grande número 
destes atos (obligationes dandi), uma vez realizados, dão 
cm resultado um direito real ou conduzem ao exercício 
desse direito (12), efeito, que suposto argúa intimidade 
entre uns e outros direitos, todavia não lhes destróe a di
ferença. 

Aos direitos pessoais, atenta a sua essência (presta
ção ou ato de terceiro) corresponde a obrigação de dar 
ou fazer, de pessoa cuja vontade se acha vinculada por 
uma necessidade jurídica. 

A existência dos ditos direitos pressupõe o sujeito 
ativo do direito, o sujeito passivo da obrigação e o ob
jeto do direito — o ato ou prestação. 

E' também outro corolário da natureza dos direitos 
pessoais, que as ações destinadas a torná-los efetivos não 

(11) SAVIGNY, § 53 ; MAYNZ, § 162: "Ce qui constitue le véri-
table objet de Tobligation... c'est le fait d'une autre .personne deter-
iiíinée", MAREZOLL, § 48 : "Ces droits sur certaines actions et pres-
tations d'autres personnes s'appe]!lent obligationes, créances. On les 
appelle aussi droits personnels, parceque ce sont les seuls droits aux-
-quels reponde toujours et essentiellement l'obligation d'une persomie 
>déterminée". 

(12) SAVIGNY, § 56: " . . . Ia plupart des obligations et les plus 
importantes, ont pour object d'arriver, pour Tintermédiaire d'une per
somie étrangère à un droit, xéel ou du Imoins, à Texercice, à Ia jotris-
saxtce de ce droit". Tal é, por exemplo, a obrigação do vendedor de 
entregar a coisa vendida e todas as otírigaçÕes de dar (dartíi) . Alguns 
escritores modernos teem classificado as obrigações em obrigações de 

ifazer (fura personnalia in specie), e obrigações de dar {jura ad rem). 
"Vej. SAVIGNY, l o c d t . , nota 6 . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 DIREITO DAS COISAS 

podem ser dirigidas senão contra a pessoa vinculada peh 
obrigação (13). 

3. — Os direitos reais e pessoais aumentam o poder 
da nossa vontade sobre o mundo exterior; constituem, por 
assim dizer, um prolongamento artificial das nossas fa
culdades, originais; recaem sobre objetos externos (a coi
sa, natureza não livre, atos de terceiros, natureza livre) e 
podem se converter em valor pecuniário. São estes os ca
racteres comuns entre os direitos reais c os pessoais (14)^^ 

4. — O domínio (direito de propriedade no sentido 
estrito) € o direito real em toda a sua compreensão, ou 
antes c a síntese de todos os direitos reais; manifesta-se por 
todos os atos que o homem pode praticar sobre a coisa 
corpórea: é a plena potestas, o império exclusivo e abso
luto da nossa vontade sobre a coisa (15). 

Desta sujeição absoluta da coisa à vontade humana 
vem o uso de se confundir na linguagem vulgar e na jurí
dica o domínio com o seu objeto — a coisa — e conside
rá-lo como coisa corpórea (16). 

A. O domínio é susceptível de se dividir em tantos 
direitos elementares quantas são as fôrmas por que se 

(13) HuBER, I, II, I, n. 11: "Facultas competens in aliam per--
sonnain «t nolris aliquid det vel fadat, quod ideo produdt actionem ins 
«ertam persánnam, non contra tertiuin". 

(14) SAVIGNY, § 56.. 
(15) SAVIGNY, cit. § 56. Vej. § 25, adiante. 
(16) MAYNZ, § 162; PEIXAT, Princip. génér. du Droit Rom., 

sur Ia propriété, Introduct. n. 6.* 
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í̂ _ 7 
^atividade do homem sobre as coisas corpóreas. 

E cada um dos direitos elementares do domínio constitue 
em si um direito real: tais são o direito de usufruto, o de 
uso, o de servidão (17). 

Os direitos reais, desmembrados do domínio e trans
feridos a terceiros se denominam — direitos reais na coisa 
alheia (;ura in re aliena) (18). 

B) . Será permitido ao senhor da coisa fazer no seu 
domínio as desmembrações que lhe aprouver para criar di
reitos reais não consagrados nas leis? 

A constituição de direitos reais sabre imóveis en
tende diretamente com a organização da propriedade: 
cria-lhe restrições, diminue-lhe o valor, e gravando-a de 
ônus, embaraça-lhe a circulação: — o que influe direta
mente sobre o crédito territorial, instituição, com a qual 
travam grandes interesses de ordem pública. 

Parece, pois, que c mais razoável a opinião de que o-, 
proprietário não pode constituir direitos ou ônus reais-
que não se acham estalbelecidos e regulados pelas leis (19). 

(17) SAVIGNY, § 56: "Dans le cercle de Ia propriété, ou peut 
concevoir une foide de dominations plus restreintes et drconscrites par 
le droit positif, fonnant d'aiitant de jítra in re". Vej. § 25, adiante. 

(18) Os direitos reais, enquanto se conservam reunidos no do
mínio, não fazem objeto de estudo especial, porque se absorvem nele. 
A l^dação só se ocupa daqudes <Krdtos e os regula, quando sepa
rados do domínio — jura in re aliena. Vej. § 25, adiante. 

(19) DEMOLOMBE, IX, n. 516; 'MARTOU, I, n. 35. Em con
trário, TouLLiER, III, n. 96. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.26 DIREITO DAS COISAS 

Era esta a doutrina do Direito Romano, e é esta a 
doutrina entre nós vigente (20). 

C) . No estado atual do nosso direito são havidos 
como direitos ou ônus reais: 

O usofruto, 
O uso, 
A habitação, 
As servidões, 
O penhor, (21) 
A anticresc. 
A hipoteca, (22). 

Também se considera como ous real o legado de pres
tação ou alimentos, expressamente consignado no imó
vel (23). 

Afora os ditos direitos, quaisquer outros que os pro
prietários confiram a terceiros sobre os seus imóveis são 
tidos como pessoais (24). 

Deixarão, pois, de figurar entre os direitos reais: 

(20) SAVIGNY, § 56, nota (d) . 
1(21) Vej. § 163 adiante. A lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 

1864, ait. 6.*' e § 1.", não aiumera o penhor entre os direitos reais, 
porque ela só trata dos direitos reais em relação aos imóveis. 

(22) U i n. 1.237, art. 6.» e § l."; dec. n. 3.453, de 25 de 
Abril de 1865, arts. 261, 262 e 263. 

O direito real (jus in re aliena) em relação a moveis só é possível 
suo usufruto, tiso e penhor. 

(23) Lei n. 1.237, art. 6.». 
(24) Lei n. 1.237, art. "6.", § 1.°; Decr. n. 3.453, art, 263. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS ZI 

A superfície (25). 
O censo consignativo e o reservativo (26). 

Os privilégios (direitos de preferência de certos cré
ditos) (27). 

5. — A parte do Direito Civil que trata dos direitos 
reais se intitula na moderna classificação — Direito das 
Coiàas.^' o objeto deste livro. 

6. — Suposto a posse jurídica não seja um direito 
real, senão um fato; todavia, como ela põe o homem cm 
contato com as coisas corpóreas, gera direitos relativos às 
ditas coisas e na maneira porque funciona usurpa as ex-
terioridades do domínio, costumam os escritores inoluí-la 
no Direito das coisas, dando-lhe a precedência na ordem 
das matérias (29). 

(25) Vej . a d t . Lei, art . 6.°. Sobre o que seja — superfície, 
vej MAYNZ, § 238. A essência da superfície consiste em ser o direito 
real; tirando-se-lhe a natureza de direito real, ela deixa de existir. 
Ve j . § 179, nota 8, adiante. 

(26) Vej . Consolidação das Ueis Civis, art. 364, not., e art. 365. 
'(27) Vej . Lei n . 1.237, art . 6.", § 1.». 
(28) SAVIGNY, § 53; MAYKZ, § 91, e MAKELDEY, § 120. 
(29)i MAYIÍZ, § 166, V.; MUHLENBRUCH, Doctr., Fandect., 

§ 229; MAKELDEY, § 239. 
SAVIGNY (Possess., § 6) faz um longo e profundo estudo acerca 

do lugar que deve ocupar a posse no sistema do Direito Romano. 
O sábio jurisconsulto observa que a posse é tratada no Direito como 
ttma condição dos interdictos; e, raciocinando nesta ordem de idéias, 
a coloca entre as obrigações ex-delictis; porquanto, segundo o seu modo 
<ie ver, os interditos possessórios se baseam nas obrigações que nascem 
«dum delito. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE PRIMEIRA 

POSSE, DOMÍNIO 

SECÇÃO PRIMEIRA 

Posse 

CAPÍTUliO I 

POSSE: SUA NATUREZA E EFEITOS: COMO SE ADQUIRE 
E COMO SE PERDE 

§ 2. — Noção da posse 

1. — A posse (1) consiste no poder de dispor físiça-

(I) A nossa legislação é totalmente omissa acerca da posse, sua 
natureza, modos de adquirir e perder, Existem apenas dispersas nas 
Ordeia^es Filipinas e em Ids extravagantes algumas disposições re-
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— i.i i - . i ^ .1 • • III.. • ! I I • ! I . . 1 — . . — 1 . . — • . ^ . . . . . ^ . - I . . I . Mil r 

mente da coisa, com a intenção de dono, e de defendc-la-
contra as agressões de terceiro (2) . 

Pressupõe, portanto, uma coisa fisicamente subme
tida à dominação da nossa vontade. 

A dominação física da vontade sobre a coisa apa
rece no Direito sob dois aspectos: 

a) Como fato que c a realização c o exercício de 
um direito preexistente; 

b) E como fato que não se acha ligado a um direi
to anterior, mas que produz efeitos legais. 

lativas ao uso dos ren>édios possessórios. Neste importantíssimo as
sunto, como em tantos outro, continua a vigorar o Direito Romano com 
as modificações introduzidas pelo uso moderno e pela prática de julgar. 

A teoria da posse do Direito Romano é por ventura a parte mais 
sistemática e profunda daquele Direito. 

Essa teoria, porem, admirável no ix>nto de vista científico, não-
pode convir em todo o seu rigor aos povos modernos. 

Os Romanos, dando íiímia importância ao elemento material da 
posse, 3 consideravam como um estado de fato, estranho aos princípios 
que regulam a aquisição e o exercício dos direitos. 

E ' em sentido contrário a tendência do Direito Moderno, iniciada, 
pelo Direito Canônico, continuada pelos civilistas práticos e fortemente 
acusada nos códigos promulgados do século passado para cá. Há ma
nifesto esforço para subordinar a posse, tanto quanto o pennite a sua 
natureza, ao princípio do direito. 

A lei francesa, por exemplo, só a protege com a ação competente, 
quando perdura pelo menos um ano e reúne as qualidades para pro
duzir a usucapião. Cód. do Proc. Civil, art. 23 ; Cód. Civil, arti
go 2.229, e ZACHARIJE, § 188. Vej . .igualmente o C. C. do Chile, 
art. 918, e o Português, art.' 488. 

Este espírito se manifesta nas modificações que a nossa jurispru
dência tenri imposto ao Direito Romano, como adiante se verá. 

(2) SAVIGNY (Traité de Ia posses., traduit par HENRI STAED--
TLER, 7me. édit., 1870), § 1.»; MAYNZ, Droit Rom., § 166; MELI,O,. 
3, 2, §: Naturalis facultas rei ipsistendi animo sibi habendi. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 31 

No primeiro aspecto a dominação da vontade sobre a 
coisa é um corolário do domínio. Aquele que é senhor da 
coisa tem o direito de tê-la sob sua detenção (3) . 

No segundo aspecto a dominação da vontade sobre 
a coisa é a posse. 

2. — O domínio não se pode adquirir senão por tí
tulo justo e duma maneira conforme ao Direito: e um 
poder, uma faculdade jurídica em toda a força da sua 
essência. 

A posse, porem, não tem por fundamento um direito 
anterior de que ela seja a conseqüência e a manifestação; 
instaura-se pela simples aquisição do poder físico de dis
por da coisa, unido à intenção de havê-la como própria, 
nada importando se por modo justo ou injusto (4 ) ; e, 
uma vez adquirida, produz efeitos legais (5) . 

A posse é, pois, em sua origem e essência distinta do 
domínio: (6) tem vida própria e independente; pode ou 
subsistir só, ou coexistir com ele. 

(3) E' o jus possidendi, atributo dó domínio que não se deve 
confundir com o jus possessionis — posse. Vej. SAVIGNY, cit. § 1."*; 
MAREZOLL, § 88. 

(4> Fr. 3, § 5, D. de adq. poss. 41,2: In summa possessionis 
non multum interest, juste quis an injuste possideat. Fr. 1, § 9; D. 
Utipossidet., 43,17. 

(5) Vej. adiante, § 4 . 
(6) Fr. 5, D. de adq. poss., 41,2: Nec possessio et proprietas 

misceri debent. Fr. 12, § 1.». D. eodem. Nihil conunune habet pro-
prietas cum possessione. Ord. 3,40; § 2; 78, § 3; 4^8 pr. e § 1.". 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.S2 DIREITO DAS COISAS 

3 — Suposto seja um poder de natureza diversa, a 
posse reveste as aparências e os caracteres exteriores da 
propriedade. Com efeito, no modo por que ela funciona, 
€ o «xercício de fato, sem a legitimação de um princípio 
jurídico, das faculdades que constituem o domínio ou o 
direito de propriedade (7) . 

4. — E', certo, para notar, como sendo um poder 
que se gera fora das normas do Direito, viesse a posse a 
alcançar a proteção das kis e a tomar tão largos desenvol
vimentos entre as instituições jurídicas. 

Para isto concorreram razões ponderosas c de ordem 
«levada: 

1.* — A primeira entende com o respeito devido à 
personalidade humana. A posse é a vontade do homem a 
atuar sobre uma coisa externa; exprime um estado da pes
soa, isto é, a pessoa em contato com a coisa. Os atos que 
teem por fim perturbar aquele contato ou subtrair a coisa 
à ação do homem, importam ofensa à pessoa. Assim, pois, 
para resguardar a inviolabilidade da pessoa humana, a lei 
se viu forçada a proteger a posse (8) . 

2.* — Um dos principais fins do Estado c a orga
nização de um Poder, incumbido de fazer reinar o direito. 

(7) SAVIGNY, § 1."; MAYNZ, § 166. Os atos possessórios, como 
o de cercar o terreno, o de oitivá-lo, o de cortar árvores, se confundem 
no ponto de vista material com os atos dominicais do proprietário. 

(8) E ' a doutrina de SAVIGNY (§ 6 ) . Vej. MAYNZ, § 166. Em 
contrário, MUHLENBRÜCH, Doctr. Pandect., § 229, nota 7. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 33 

€ de restabelecer o seu império onde quer que seja violado. 
Daí o princípio fundamental — que ninguém se pode fa
zer justiça por suas próprias mãos (9) . Permitir que aque
le que se julga com melhor título à posse da coisa, pertur
basse ou usurpasse a posse em que outro está dessa mesma 
coisa, seria infringir o dito princípio, seria plantar no seio 
da sociedade a anarquia, a desordem, a confusão (10). 

3.* — A estas razões, alem de outras de utilidade 
prática (11), acresce que na generalidade dos casos a posse 
anda ligada ao domínio. Nada, pois, de mais natural do 
que induzir dela a presunção de propriedade, e portanto 
colocá-la sob a proteção da lei (12). 

(9) Fr . 176, pr. D . de reg. jur. , 50,17; fr. 13, D . Quod me-
tus causa, 4,2. Vej. MAREZOLI,, § 49. 

(10) Doutrina de RUDORFF. Vej . SAVIGNY, cit., § 6, e MAYNZ, 
§ 166. 

Ord., 4,58, pr. "Se alguma pessoa forçar ou- esíbulhar outra da 
posse. . . não sendo primeiro citado e ouvido com sua just iça. . . Perca 
todo o direito que nele tinha, po-lo fazer pela sua própria jorça, e se^i 
autoridade da justiça". 

(11) Muitas vezes o serdior da coisa prefere usar dos remédios 
possessórios em lugar das ações de reivindicação; já porque a posse 
é mais fácil de provar do que o domínio, já porque as ações possessò-
rias são mais rápidas do que as reais .petitórias. 

(12) LOBÃO, InteMict., § 5 ; Dig. Port., 1, art. 529. 
ZACHARLS;, § 186; Cód. Civil do Chile, art . 700; C. C. Port . , 

art . 477. 
SAVIGNY nas primeiras edições do seu Trcíct. de Posse admitiu 

esta presunção como fundada, condenou-a na 6."; mas na 7.*, observa 
que suposto a dita presunção seja inadmássivel na teoria do Direito 
Romano, "não é precisamente errônea, porquanto, na maioria dos 
casos o possuidor é proprietário", § 6, pág. 34, nota 1. 

Sobre a origem histórica da posse, veja-se o mesmo SÁVIGNY, § 12. 

— 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 DIREITO DAS COISAS 

5. — Mas, qualquer que seja a proteção que a lei dá 
à posse, essa proteção não firma um estado de coisas in-
concusso c perpétuo. A posse, adquirida de um modo in
justo, sucumbe afinal diante do direito (13 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 485 — Considera-se possuidor todo aquele que tem 
de fato o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inC' 
rentes ao domínio, ou propriedade. — 487, 493 e 497. 

Art. 486 — Quando, por força de obrigação ou direito, em 
cusos como o do iisufrutvúrio, do credor pignoratício, do loca
tário, se exerce, temporariamente, a posse direta, não anvla 
esta, às pessoas, de qu£m eles a houveram, a posse indireta. 

Art. 487 — Não é possuidor aquele, que achando-se em 
relação de dependência para com outro, conserva a posse em 
nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 

§ 3. — Elementos da posse 

1, — A posse, como se deduz da sua noção (§2."*) 
consta de dois elementos: um material (corpus) — a de
tenção física da coisa; outro moral, {animus) — a inten
ção de ter a coisa como própria (14) . 

(13) A posse injusta não prevalece contra o domínio. Ord. 4.% 
58, § 1.°... E sendo restitmdo, poderão litigar ordinariamente sobre a 
propriedade". Na ação de reivindicação, provado o domínio, o reivin-
dicante vence, o possuidor é vencido. 

Acerca da exceção de domínio nas ações possessórias, veja adiante 
§.22, nota 6. 

(14) Fr. 3, § 1.» D. de adq. vel amitt posseã (41,2) : Adipisci-
mur possessionem corpore et animo. 
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A posse resulta da união destes elementos. Um deles 
sem o outro é insuficiente para gerá-la (15). 

A detenção é o fato material que submete a coisa à 
vontade do homem e cria para ele a possibilidade de dispor 
fisicamente dela, com exclusão de quem quer que seja (16). 

O elemento moral, a intenção, consiste na vontade de 
possuir a coisa como própria (animo sibi habendi). 

2. — Esta intenção não se deve confundir com a in
tenção do senhor (dominas), conscio de seu direito. A in-

(15) F r . 3, § 1." ( D . 41,2): corpore et animo, neque per se 
animo aut per se corpore. 

(16) Veja-se adiante § 10. 
A detenção sem o animo sibi habendi, é um mero fato, sem reüação 

com a aquisição de um direito. Tal é o caso do depositário, do como-
datário, do locatário, os quais deteem a coisa em virtude de título que 
importa o reconhecimento de direito de terceiro e exclue a intenção de 
possuí-la como própria. Os Romanos designavam a detenção pelas pa
lavras — tenere, corporaliter possidere, esse in possessione. 

A r e c i t o da mera detenção, convém notar: 
1.° 'Que ela não é um fato mecânico, mas que, sendo ato de um 

ser racional, exprime sempre uma deliberação do espírito. Tenere non 
est corpore r€m contingere, sed ita atting^re ut ajfectionem tenendi ha-
beas. DoNEAU, L . 5, T . 13, § 4 . Assim a detenção pressupõe a in
tenção de reter a coisa, sem incluir o pensamento de tê-la como 
própria. 

2.° Que a mera detenção, embora desligada de relação direta com 
Via direito, é muitas vezes não a causa, mas a ocasião do exercício de 
certos direitos. Assim, aquele que detém a coisa, pode repelir as vias 
de fato empregadas para arrebatá-la, ou recusar a restituição por mo
tivo de benfeitorias e despesas com a mesma coisa (propter debiium 
cwm.re junctum). (Ord., L . 4, T . 54, § 1.°). No primeiro caso, o di
reito exercido é o de legítima defesa; no segundo o de justa indeniza
ção, fundado em uma razão de equidade: — exceptio doli mali-
ZACHAKIÍE, § 184. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 DIREITO DAS COISAS 

tenção do proprietário legítimo tem por objeto o domí
nio; a intenção do mero possuidor exprime tão somente 
a deliberação de reputar a coisa por sua c de proceder em 
relação a ela como se fosse verdadeiro senhor (17). 

3. — Da doutrina exposta resultam os corolários se
guintes: 

1." — Que o possuidor não reconhece sobre a coisa 
direito superior ao seu (18); 

2.° — Que a intenção de possuir a coisa COÜIO própria 
nem sempre pressupõe no possuidor a convicção de que 
a coisa realmente lhe pertence (19). 

§ 4.° — Efeitos legais da posse 

Tem-se atribuído à posse muitos e numerosos efei
tos (20), mas o estudo severo de sua noção e das diferentes 

(17) TaJ é a intenção do possuidor que sabe não ter dirdto à 
coisa, como a do salteador, a do que esbulha o proprietário. SAVIGKY, 
§ 9 . 

(18) A intenção, em que está o possuidor de ter a coisa como 
própria, exclue necessariamente o reconhecimento do direito de ter
ceiro. E' diversa a posição do simples detentor, como a do locatário, 
o qual reconhece o direito do proprietário. 

(19) Opinio seu cogitatio dominii: o salteador, por exemplo, 
possue a coisa roubada, mas tem a conciência que ela não lhe per
tence. SAVIGNY, cit. § 9. 

(20) Os glosadores e os jurisconsdltos que se lhe seguiram, 
davam à posse xim grande número de efeitos. Houve até um que chegou 
a atribuir-lhe setenta e duas beatitudes. (SAVIGNY, § 3) . Mas a aná-
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relações sob as quais aparece ela no campo do Direito, não 
lhe descobre outros efeitos além destes: 

a) Dá direito aos interditos (ações pessessó-
rias) (21). 

b) Conduz à prescrição aquisitiva (usucapião). 
c) Induz a presunção de propriedade. 

1. — A lei protege â posse contra as ofensas e usur-
pações individuais, conferindo ao possuidor as ações ne
cessárias para se manter nela, ou recuperá-la quando injus
tamente perdida (§ 18). 

lise desses efeitos demonstra que são devidos a outras causas que não 
à posse. 

Por exemplo: 

1." " O direito de fazer seus os frutos percebidos". Não é efeito 
da posse, mas da propriedade putativa que deriva da ação Publiciana. 
(SAVIGNY, § 3 e 22, O) . Veja adiante § 56 e 88. 

2° "Na ação de reivindicação, o possuidor vence, se o autor não 
prova o seu domínio". Não é uma conseqüência da posse, nias do prin
cípio geral de processo: semper necessitas probandi incumbit illi qui 
agit. (SAVIGNY, § 3, n . 4 ) . 

O direito de defender a posse contra vias de fato e o de reter a 
coisa {jus retentionis), não são efeitos da posse, como se demonstrou 
no § antecedente, nota 3 . 

Não se deve confundir á ocupação e a tradição, modos de adquirir 
o domínio, com a posse. Sempre que se dá a ocupação e a tradição, con
correndo o ânimo sibi habendi, se adquire a posse; no entanto nem 
sempre se adquire o domínio, como se a coisa ocupada pertence a ter
ceiro, ou se a tradição é feita â non domino: donde se vê que a ocupação 
e a tradição não se podem considerar como posse produzindo o do
mínio, como alguns erradamente o tem pensado. 

(21) A posse em relação aos interditos é denominada pelos 
Romanistas — possessio ad interdicta, a po&se que leva à usocapião 
— possessio ad usucapionem. 
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O direito de irivocar os interditos é um efeito que 
resulta da posse desde que ela se constituc pela simples reu
nião dos seus dois elementos substanciais, independente
mente das qualidades que ela pode revestir, de justa ou 
injusta, de boa ou de má fé (22). 

Assim que toda a posse dá direito aos interditos. A 
proteção dos interditos constitue, pois, o caráter geral da 
posse no sentido jurídico (23). 

2. — A posse é taínbem a base fundamental da pres
crição aquisitiva (usucapião); não basta porem por si só 
para iproduzir esta conseqüência, c mister ainda o con
curso de outros requisitos, como justo título e boa fé. Mas, 
como na aquisição da propriedade pelo usucapião a posse 
é o elemento gerador dominante, não sendo os outros re
quisitos senão qualificações que se lhe exigem para aquele 
fim, daí procede o considerarem a usucapião como um 
efeito dela (24). 

(22) Fr. I, § 9; i r . 2. D. Utipossidetis (41,17); I, § 6, de 
interdictis (4,15) ; Ord., L. 4, T. 58 pr. e § 1.». 

Os interditos são a garantia de direito que a lei confere ao pos
suidor contra todo o fato que lhe perturba ou usurpa a posse. A posse 
é a coMja determinante dos interditos; a ofensa à posse é ocasião do 
seu exercício. 

(23) O interdito pressupõe a posse; a posse pressupõe o inter
dito. Não há posse sem interdito. I. § 5 de interdict., (4,15); fr. 3, 
§ 8. D. Utaposs. (41.17). 

(24) Alguns escritores sustentam que a usucapião não se pode 
rigorosamente reputar efeito da posse, porque á posse, por si só é 
insuficiente para produ2dí-la. MAYNZ, § 166, nota 8. Todavia a posse 
se acha para oom a usucapião em relação tão íntima e estreita, que 
o largo desenvolvimento que a posse alcançou no Direito é, em grande 
parte, devido a ser ela o veículo que leva à usucapião. Os áuterditos 
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§ 5. — A posse é fato ou direito? 

O elemento material da posse, a detenção, é em si um 
mero fato que não acarreta conseqüências legais. 

Mas o concurso do elemento moral, a intenção, trans
formando-o em posse, comunica-lhe caráter jurídico (26). 

Este caráter jurídico, resultante da natureza elemen
tar da posse, e a maneira pela qual ela tem sido tratada 
pela legislação civil, elevâm-na à categoria de um direito. 

Basta memorar: 

1. — Que a posse inclue em si o direito de in^vocar 
os interditos, verdadeiras ações adaptadas a protegê-la con
tra a perturbação e o esbulho (27). 

2. — Que a posse subsiste, ainda em ausência do pos
suidor (28); adquire-se e conserva-se por via de repre
sentantes (29); liga-se a personalidades civis, destituidas 
de vontade própria (30); transmite-se por sucessão (31) 
e é susceptível de apreciação pecuniária (32). 

e a usucapião, observa SAVIGNV (§ 2) , são a razão porque em direito 
ordinariamente se indaga da existência da posse. 

(26) F r . 49 pr . D . de adquirir, veü amit. poss. (41,2) : Pluri-
mum ex jure possessió mutuatur. Cit. fr. 49, § 1.°: 

Possessio non tantum coriporis sed et júris est. 
(27) I . pr . de action. (4,6) ; fr. 51, D . de oblig. et act. (44.7) : 

Nrhil aliud est actio quam jus, quod sibi débeatur, judicio persequendi. 
Não há ação a que não corresponda tím direito. Vej. MAYNZ, § 136. 

(28) Vej . adiante, § IS, n . 1. 
(29) Vej . adiante, § 13. 
(30) Tais são as corporações de mão-morta, as municipalidades. 
(31) Vej. § 12. 
(32) Ord., L . 3, T . 70, § 10; MEXU), 4,23, § 9, nota. 
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3. — Que o direito que compete ao esbulhado para 
recuperar a posse perdida, é um direito puro, desligado 
de todo elemento material, isto é, do poder físico atual so
bre a coisa (33). 

Estes desenvolvimentos e aplicações da idéia de posse 
seriam ininteligíveis, se ela fosse um simples fato, e não 
entrasse em sua composição um elemento jurídico, ener
gicamente acentuado (34). 

E', pois, força reconhecer que a posse é um fato e um 
direito: — um fato pelo que respeita à detenção, um di
reito por seus efeitos (35). 

§ 6. — Quais as coisas que podem ser objeto da posse. 

Os dois elementos que em sua reunião formam a 
posse estão de si mesmos indicando quais as coisas sobre 
que ela pode recair. 

1. — Não há posse sem detenção física. Não podem, 
portanto, ser objeto dela senão as coisas corpóreas (36), 
susceptíveis de serem apreendidas (37). 

(33) RtTDDORF, Apêndice a Savigny, 7.* edição, n. 19, in fine. 
(34) O fato é por sua natureza personalíssimo, inconventivel e 

iiitransmissivel. Como, pois, aliar o fato com as aplicações que a idéia 
da iposse recebe no sistema do Direito? 

(35) SAVIGNY, § 5 ; MULENBRUCH, § 230. 
,(36) Fr . 3 pr. D . de adq. vel amãt. poss. (41,2); SAVIGNY, 

§ 12. A idéia — iposse, posteriormente se aplicou, por extensão, às 
coisas incorpóreas (jura in re aliena). A posse em relação às coisas 
incorpóreas recebeu a denominação de — quase-posse: (quasi-jxjsses-
sio). Vej . adiante, § 16. 

(37) Fr. 3, § 17; fr. 30, § 1 e 3, adq. poss. (41,2); SAVIGNY, 
§ 9 ; MAYNZ, § 167, nota 11 ; MELLO, L . 3, T . 4. § 11. 
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2. — A posse requer ainda a intenção de ter a coisa 
como própria {animas sibi habendi). Não basta, pois, 
que as coisas sejam susceptiveis de apreensão: mas ainda 
é mister que possam ser apropriadas. Daí a exclusão das 
coisas que estão fora do comércio, como as ruas, praças pú
blicas, portos, templos, cemitérios (38). 

§ 7. — Compossessão. 

1. — A posse é de sua natureza exclusiva. Se alguém 
tem o poder de dispor fisicamente de uma coisa, é evidente 
que em relação a essa mesma coisa outro não pode ter 
igual poder: — o poder dum aniquilaria o poder do outro. 

Da noção da posse, pois, resulta: 

Que duas ou mais pessoas não podem ter a um tempo 
a posse da mesma coisa, póssuindo-a cada um por inteiro 
(in solidum) (39). 

Daí dois princípios de um grande valor prático: 

1." Enquanto perdura a pOisse antiga, não pode 
começar a existir nova posse; 

(38) SÀVIGNY, § 9; MAYNZ, § 167. 
•(39) Fr. 3, § 5, D. de adq. vel. amit. poss. (41,2) : Pfurcs eam-

dem rem in solidum possidere non possunt. Contra naturam quippe est, 
ut ciun ego aliquid teneani, tu quoque id tenere videaris. Este frag
mento é célebre enitre os intérpretes do Direito Romano. Acerca de sua 
inteligência, vej. SAVIGNY, § 11. LOBÃO, notas a Mello, L. 3, T. 2, 
§ 8, n. 25. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 DIREITO DAS COISAS 

2.° Firmada a existência da nova posse, a antiga se 
entende extinta (40). 

2. — Entretanto nada obsta que diversas pessoas 
possuam em comum uma mesma coisa indivisa (pro in-
diviso)', — é o que se chama posse comum, ou se
gundo a tecnologia moderna — compossessão — (com-
possessio). (41). 

Neste caso nenhum dos compossuidores possue a 
coisa por inteiro, mas cada um possue uma parte abstrata, 
c não pode dispor senão dessa parte (42). 

(40) SAVIGNY, § 11. Se duas pessoas não podem ter a posse 
da mesma coisa in solidum, segue-se que é inconcebível a coexistência 
de duas posses. Os jurisconsultos usam muitas vezes destas frases: — 
posse mais antiga, posse melhor, posse fundeia em melhor titulo. —< 
(Vej. Cód. Civil Port., art". 488). 

Estes modos de dizer não pressupõem, como à primeira vista pode 
parecer, a coexistência de duas posses, iiías aludem a posses sucessivas, 
e querem dizer que, sendo duvidbsa a prova, prevalece a possa mais 
antiga, ou a que é fundada em melhor titulo. Doutr. das Aç., nota 416. 

(41) Fr. 5, D. de stp. servor. (45,3); fr. 25. § 1.°, D. de 
verb. signif. (50,16); SAVIGNY, § 11; MAKELDEY, § 247. 

(42) Fr. 32, § 26, D. de adq. vel. aimit. poss. (41,2). Vej.. 
SAVIGNY e MAKELDEY, nos lugares citados na nota antecedente. 

O Direito Romano declarava impossivel a compossessão por par
tes indeterminadas: incertam partem possidere nemo potest. (fr. 32, 
§ 2. D. de usuip., 41,3). E' uma pura subtileza, que levaria ao resul
tado seguinte: dois proprietários que ignoram a parte que a cada um 
compete no prédio que deteem em comum, não teriam a posse desse 
prédio. Na posse dvil que do defunto passa aos herdeiros, estes, 
antes de verificado o seu número, como às vezes acontece, não sabem 
a quota que lhes há de caber, mas a posse deles é inconcussa. 

Dá-se a composãessão: 
h" Entre os herdeiros, antes de feita partilha; 
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3. — A relação de direito entre os compossuidores é 

a seguinte: cada compossuidor só pode exercer sobre a 

coisa atos possessóríos que não excluem a posse dos ou

tros compossuidores ( 4 3 ) . 

£ ' de notar que, realizada a divisão da coisa, cada 

um se reputa possuir a parte que lhe toca, desde o momento 

em que se estabeleceu a compossessão ( 4 4 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 488 — Se várias pessoas possuírem coisa indivisa, ou 
estiverem no gozo do m^smo direito, poderá cada um exercer 
sobre o objeto comum atos possessórios, contanto que não ex-
chiam os dos outros possuidores. — 634. 

2." Entre marido e muSher, casados segundo o regime da comu-
ohão de bens; 

3." Entre consócios, acerca das coisas comuns; 
4." E em geral em todos os casos, em que caibe a ação comyylum 

dividundi. 
(43) LOBÃO, Interdict., § 271. E' o princípio que regula as re

lações dos condôminos, aplicado à compossessão. O sócio que é mo
lestado pelo ouitro sócio na posse da coisa comum, ou que é dela ex-
duido, pode invocar contra esse sócio o remédio de força turbativa 
ou expoliativa. LOBÃO, lug. cit. 

(44) Este princípio e de alcance prático em questões de pres
crição aquisitiva. Vej. Cód. Civ. do Chile, art. 718. 

E' notar que as coisas que pertencem à sociedade mercantil, mo-
Teis- ou imóveis, enquanto se conservam conio tais, não são objeto de 
compossessão, porquanto, quem tem a posse é a sociedade, pessoa ju-
lídica e não os sócios. 

Várias pessoas podem ter a posse da meama coisa e ao mesmo 
tempo, sob diversas relações e para efeitos diversos, como, por exem
plo, o devedor e o credor pignoratício, dos quais o primeiro tem a 
posse para a usucapião, e o segundo tão somente para os interditos. 
Fr . 16, D. de adq. poss., 41,2. 
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§ 8. — Terminologia, qualificações da posse. 

1. — A terminologia usual (45) do nosso Direito 
em matéria de posse c a seguinte: 

Posse, 
Posse natural, 
Posse civil. 

2. — O termo — posse — desacompanhado de qua
lificativos c ordinariamente empregado para exprimir a 
posse jurídica, tanto a que dá direito aos interditos (46) 
como a que leva à usucapião (47). 

(45) O nosso Direito na sua terminologia acerca da posse não 
tem a precisão que se requer na língua jurídica, defeito de que também 
se resr.atia o Direito Romano. 

As tentativas hercúleas de SAVIGNY, ( § 7 ) , para demonstrar que 
as expressões possessio, possessio naturalis e possessio civilis tinham 
no Direito Romano um sentido invariável e consagrado, se quebram 
diante das dificuldades inVenciveis que opõem a letra dos textos. 
AccARiAS, Précis de Droit Rom., n . 212, in fine, nota 1; MAYNZ, 
§ 169, nota 4 . 

Os glosadores e os subsequentes intérpretes levaram aò maior auge 
a confusão da tecnologia jurídica neste asstmto, criando distinções 
as mais arbitrárias. Os nossos escritores de ordinário reproduzem a 
linguagem desses intérpretes. Vej . MELLO, L . 3, T . 2, § 8, nota. 

(46) Ord., L . 4, T . 58,'pr. e § l.». "Porem, sem embargo de 
assim provar, será o esbulhado restituido à sua posse. E sendo resti-
tuido, .poderão litigar ordinariamente sobre a propriedade". Ord., L. 3, 
T . 4, e § 2 . ASvará de 9 de Novembro de 1774: "Querendo evitar os 
inconvenientes que resultam de se tomarem posses de bens... por pes
soa. . . a que não pertence a propriedade deles". 

(47) Ord., L . 3, T . 40, § 3 : "Se se entender ajudar da posse, 
por dizer que a possuiu por muito tempo, com algum titulo, de que se 
possa causar prescrição". 
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3. — Por posse natural se entende a posse jurídica, 
que efetivamente e sempre assenta na detenção mate
rial (48), Esta qualificação exclue, portanto, as espécies 
de posse, que, por um desvio da teoria fundamental, se 
adquirem e se conservam independente do fato físico da 
detenção (49). 

4. — Posse civil é a que se adquire por força da lei, 
sem necessidade da apreensão material da coisa (50). 
Também se denomina posse civil a que é tomada de uma 
maneira conforme à lei (51). 

Algumas vezes encontra-se nas nossas leis a palavra posse, signi
ficando a imples detenção material, como por exemplo na Ord., L. 3, 
T . 86, § l.", verb.: "nem por si, nem por outrem fique por via algu
ma em posse dos penhores (bens penhorados) " . 

(48) Alv. de 9 de Novembro de 1774: "A dita posse ciml terá 
todos os efeitos da posse natural, sem que seja necessário que esta se 
tome". Estas últimas palavras "sem que esta se tome", dão à entender 
que não há posse natural sern a detenção física da coisa. A posse na
tural a que se alude, é a posse jurídica, e não simplesmente a detenção, 
pois que se lhe atribuem efeitos, aos quais são equiparados os efeitos 
da posse civil. Regulamento n . 737, de 25 de Novembro de 1850, ar
tigo 597: " E tendo posse natural ou civil com efeito da natural". A 
contraposição da posse natural à civil acusa a diferença notada 

(49) Vej . § 12 adiante. Tal é a posse do herdeiro, a adquirida 
pelo constituto possessório (§ 14) . 

(50) Allv. de 9 de'Novenibro de 1774, e Assento de 16 de Feve
reiro de 1786; MELLO, L . 3, T . 2, § 8 e nota; Dig. Port., P . I, aJrti-
gos 587 e 617; PEREIRA E SOUZA, Prim. Linh., nota 788. 

A lei de 17 de Agosto de 1767, § 7, denomina posse civílissima a 
posse em que fica a viuva, "de todos os bens do casal assim patrimo
niais como da corêa e ordens". Aqui a posse civilíssima é tomada na 
acepção de posse que se adquire por simples decreto da lei, sem neces
sidade da apreensão material. E ' uma reminiscência da glosa, 

(51) Alv. de 9 de Novembro de 1774: "Sou servido ordenar 
<que a posse civil que os defuntos em sua vida houverem tido, passe 
logo nos bens livres aos herdei ros . . . " 
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5. — A posse andam ligadas as qualificações de justa, 
injusta, de boa, de má fé. 

6. — Posse justa em sentido lato c aquela cuja aqui
sição não repugna ao Direito. No caso contrário a posse 
se diz injusta (52). 

Em sentido restrito posse justa significa a que é isenta 
de algum dos três vícios seguintes: — violência, clandes
tinidade ou precariedade (53). 

Qua! é a posse civil que o Aív. pressujpÕe no defunto e ciue por 
sua morte passa aos herdeiros? Parece que é a posse adquirida de 
uma maneira conforme à Lei. O Ass. de 16 de Fevereiro de 1786 de
clara que o Alv. alude às posses, tomadas corporal e civilmente. 
(LoB., Interdit., § 51) , 

(52) MAKELDEY, § 244; SAVIGNY, § 8; COELHO DA ROCHA, 
§ 436. 

(53) P . 1, § ?, D. Utipossidetis, (43,17); Ord., L. 4, T . 58, 
pr . " E se o jorçador não tiver direito na coisa em que fez a força". 
§ l.": "Porque se fosse quase-jorça, assim como se algum CKnipasse 
a posse de coisa vaga que não fosse por outrem corporalmente possuí
da". Ord., L . 4, T . 54, § 3 : " E se o senhor da coisa, estando em 
posse dela, a emprestou de sua mão a outremi a tempo certo, ou ew 
quanto lhe aprouver". 

No direito Moderno o vício da precariedade em matéria de posse 
tem uma significação mais ampla do que no Direito Romano. 

O precário, segundo o Direito Romano,, era ò pacto pelo qual o 
proprietário de uma coisa cedia a outro o uso deSa, ou permitia o 
exercício de direito de uma servidão, reservando-se a faculdade de 
revogar esta autorização quando lhe aprouyesse. Era um simples 
pacto, e não um contrato, visto como não revestia a jorma jurídica, 
dos contratos. Se, revogada a autorização, a pessoa que houvesse re
cebido a coisa a título precário recusava réstituí-la, a sua posse se tor
nava viciosa, isto é, ficava contaminada do vício precário. Fr . 2, § 2 
e 3, D . de prec. (43,26) ; SAVIGNY, § 42. 

Hoje se diz viciada de precariedade a posse daqueles que tendo re
cebido a coisa díis mãos do proprietário por um título que os obriga a 
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Neste aspecto a idéia de posse entra em relação com 
a idéia de causa, donde a conhecida regra: 

"Que ninguém pode a seu arbítrio mudar a causa de 
sua posse" (54). 

Possuidor de boa fé é aquele que está na convicção 
de que a coisa por ele possuida, de direito lhe pertence. Ao 
contrário, de wá fé se diz o possuidor que sabe não lhe 
assistir direito para possuir a coisa (55). 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 489 — EI' justa a posse que não fôr violenta, clandes
tina ou precária. — 497. 

restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, 
recusam injustamente fazer a entrega, passando a possuí-la em seu pró
prio nome. Cód. Civ. Franc. arts. 2.236, 2.232; (ZACH., § 216). 
Esta doutrina se harmoniza perfeitamente com a cit. Ord., L. 4, T. 54, 
§ 3.", a qual equipara, para o efeito da restituição da coisa, ao pre
cário (verb. enqua,nto lhe aprouver) o empréstimo e o arrendamento, 
(verb. a tempo certo) . Nestes casos .pode o dono da coisa emprestada 
ou alugada a tempo certo, ou pelo tempo que lhe aprouver, usar da ação 
de esbulho. LOBÃO, Ag. sum. Dissert. 12, § 3.°; Consolidação das 
Leis Citns, nota 1, ao art. 509. A recusa da restituição da coisa pode 
constituir o crime definido tio art . 258 do Cód. Crim. 

(54) Nèmo sibi ipsi causwm possessionis mutare potest. Vej. 
fr. 33, § 1. D . de usurpai. (41,3) ; Ir . 3, § 18, 19 e 20. De de adq. 
poss,, (41,2). 

Assim, aquele que por exemplo possue a coisa como donatário 
{pro dowaío), não pode a seu arbítrio mudar a causa da posse, dizendo 
que a possue a título de herdeiro ou de comprador. A citada regra 
e de uiiia grande importância nas questões de prescrição aquisitiva. 

(55) Ord., L . 4, T . 3,' § 1.»: "Se contaram do primeiro dia 
que a coisa foi a .poder do possuidor com título e boa jé... "SaSvo 
se constar da má fé dos sobreditos, porque então em nenhum, tempo 
poderão, prescrever". 
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Art. 490 —- E' de boa fé a posse, se o possuidor ignora o 
vício, ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa ou 
do direito possuido. — 491. 

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por 
si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário ou quando 
a lei expressamente não admite esta presunção. 

Art. 491. — A posse de boa fé só perde este caráter, no 
caso e desde o memento em que as circunstâncias façam pre
sumir que-o possuidor não ignora qwe possíie indevidamente. 

Art. 492 — Salvo prova em contrário, entende-se manter 
a posse o mesmo caráter, com que foi adquirida. 

Art. 500 — O possuidor de boa fé tem direito, enquanto 
ela durar, aos frutos percebidos. — 490, 512. 

Art. 511 — Os frutos pendentes ao tempo em que cessar 
a boa fé devem ser restituidos, depois de deduzidas as despe-
zas da produção e custeio. Devem ser tombem restituidos cs 
frutos colhidos com antecipação. 

Art. 512 — Os frutos naturais e industriais, reputam-sê 
colhidos e percebidos, logo qu^ são separados. Os civis repu-
tam^e percebidos dia por dia. 

Art. 513 — O possuidor de má fé responde por todos os 
frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa 
sua, deixou de perceber, desde o momento em que se consti
tuiu de má fé; tem direito, porem, às despezas da produção 
e custeio. 

Art. 514 -— O possuidor de boa fé não responde pela perda 
ou deterioração da coisa, a que não der causa. 

Art. 515 — O possuidor de má fé responde pela perda 
ou deteriorarão da coisa, ainda qUe acidentais, salvo se pro
var qus do mesmo modo se teriam dado, estando ela na posse 
do reivindicante. 

Art. 516 — O possuidor de boa fé tem direito à indenir-
zação das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto 
às volutuárias, se lhe não forem pagas, ao de levantá-las, 
quando o puder sem detrimento da coisa. Pelo valor das ben/-
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feitorias necessárias e úteis, poderá exercer o direito de re
tenção. — 63, I. 566, III. 

Art. 517 — Ao possuidor de má fé, serão resarcidas so
mente as benfeitorias necessárias; mas não lhe assiste o di
reito de retenção destas, nem o de levantar as volutvárias. 
— 3. 

Art. 518 — As benfeitorias compensam-se com os danos, 
e só obrigam ao ressarcimento, se ao tempo da evicção ainda 
existirem. 

Art. 519 — O reivindicante obrigado a indenizar as ben
feitorias tem direito de optar entre o seu valor atual e o seu 
custo. 

§ 9. — Como se adquire a posse. 

Embora a posse seja em si um fato alheio às normas 
do Direito, todavia, como produz efeitos jurídicos, a lei 
define com precisão os modos pelos quais ela se adquire 
e se perde. 

A posse consta, como se disse em outro lugar, do po
der de dispor fisicamente da coisa e do ânimo de possui-la 
como própria. 

A sua aquisição, pois, requer um fato externo e um 
fato interno ( 5 6 ) . 

O fato externo (corpus) deve ser de natureza a pôr 
- a coisa à nossa disposição: os modernos o denominam — 
apreensão. 

(56) Fr. 3, § 1.°, D . de adquir. poss. (41,2): Adipiscimur 
tpossessionem corí>ore et animo. 

— 4 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 DIREITO DAS COISAS 

O fato interno (animas) consiste em um ato do es
pírito — na deliberação de possuir como nossa a coisa: 
apreendida. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 493 — Adquire-se a posse: 

I — Pela apreensão da coisa, ou pelo exercício do direito.. 
II — Pelo fato de se dispor da coisa ou do direito. 
III — Por qualquer dos modos de aquisição em geral. 
Parágrafo único. E" aplicável à aquisição da posse, o dis

posto neste código, arts. 81 a 85. 
Art. 494 — A posse pode ser adquirida : 

I — Pela própria pessoa que a pretende.. 
II — Por seu representante ou procurador. — 84. 
III — Por terceiro sem mandato, dependendo de gratifi

cação. 
IV — Pelo constituto possessório. — 520, V. 

§ 10. — Apreensão. 

A apreensão consiste em todo fato que cria para o 
adquirente a possibilidade imediata e atual de dispor fi
sicamente da coisa e de excluir dela a ação de tercei
ros (57 ) . 

Esta possibilidade se pode estabelecer independente
mente da ocupação material do imóvel ou da detenção 
manual da coisa movei; donde resulta que a apreensão. 

(57) SAVJGNY, § 14 a 18. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 51 

no sentido jurídico, nem sempre acusa o contato físico 
com a coisa (58). 

1. — Quanto aos imóveis, a apreensão se realiza: 

a) Pela presença do adquircnte no terreno (59) . 

b) Pelo ingresso dele, sem necessidade de percorrê-
lo em toda sua extensão (60). 

(58) Fr. 1, § 21, D. de Acquir. ,poss., (41,2): "Non esse enim 
conpore et tactu necesse apprehendere possessionem, sed etiam octdis 
et affèctu: et argumentum esse eas res quee propter magnitudinem pon-
deris nioveri non possunt, ut coluimnas". Veja-se ainda fr. 3, § 1.°,. 
D . oedeni. 

Os comentadores do Direito Romano denominavam — simbólica 
e ficta, — a apreensão, nos casos em que ela se realiza semi o contacto 
físico com a coisa. SAVIGNY (§ 14), demonstrou de modo a não deixar 
dúvida, que esta invenção não só repugna ao caráter e espírito do Di
reito Romano, senão tamibeni que nos casos em que geralmente se ad
mite a apreensão simbólica, não há nenhum símbolo, mas fatos ma
teriais que acarretam consigo a aquisição do poder de fisicamente dis
por da coisa; modo este de ver que é hoje gerakneaite aceito. Vej . 
MÜHLENBRUCH, § 235, nota 1; MAYNZ, § 170, 1.* observ. 

A linguagem do nosso Código Comercial se ressente ainda deste 
erro da escola. No art . .200 define ele diversas espécies de tradição 
simbólica. O erro é simplesmente de qualificação: uma vez que o fato 
induza tradição, pouco iniporta que a lei a denomine real ou simbólica. 

(59) F . 77, D. de rei vindicat. (6,1) ; SAVIGNY, § 15. 

(60) Fr. 3, § 1.», D . de adq. poss. (41,2): "Non utique ita 
accipiendum, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumam-
bulet: sed sufficit quamllibet partem ejus fundi introire. LOB., Nct. a 
Mello, h.J, T . 2, § 8, n . 5;Dig. Port., P . I, art . 593. 

Se são prédios diversos e separados, é mister que o adquirente 
entre em cada um deles, como, por exemplo, se se trata de duas fa
zendas que não formam tan só todo. SAVIGNY, § 18, e LOBÃO, loc. d t . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 DIREITO DAS COISAS 

c) Pela aproximação de modo que a dominação 
física se torne possivel (61). 

A simples presença do adquirente é bastante para 
consumar a aquisição da posse. Mas se no' lugar se acha 
presente outrem que se atriíbuia a posse do imóvel, o ad
quirente não pode realizar o seu desígnio senão de dois 
modos: ou com o consentimento desse outrem (62); ou 
por meio de violência contra ele exercida (63); tanto em 
Tim como em outro caso a posse fica plenamente adqui
rida (64). 

2. — A apreensão de coisa movei se consuma ou 
quando o adquirente a toma nas mãos (65), ou quando 
ocorre algum dos fatos seguintes: 

1.° A colocação da coisa diante do adquirente de 
modo que possa segurá-la (66) ; 

(61) Fr . 18, § 2, D . de adquir. poss. (41,2): "Si vicinum 
tnihi fundmri mercatum venditor in mea turre demonstrei, vacuamque 
se possessionem tradere dicat: non minus possidere cocEpi quam si 
pedem finitus intuliss«n". SAVIGNY, § 15; LOB., loc. cit., n. 21 . 

(62) F r . 18, § l.o, D . adq. poss., (41,2) : "Vacuamque se tra
dere possessionem". Ord., L . 4, T . 58, § 3.°: " E sé algueni comiprar 
alguma coisa.. . e lhe foi dado poder por aquele de quem houve a 
dita coisa para tomar e haver a possa dela, demitindo de si, e desam
parando a dita posse. . . o que houve coisa.. . poderá haver e cobrar 
a posse dela, não achando quem lha contradiga 

(63) F r . 52. § 2, D. adquir. poss., (41,2); SAVIGNY, § 15. A 
entrada no prédio possui do por ausente não importa a acquisição da 
posse, enquanto o ausente não tem conhecimento disso, caso em que ele 
ou cede da posse, ou intenta recobrá-la. F r . 25, § 2 ; pr. 46. D. eodem. 

(64) Neste último caso a posse é viciosa (vi), mas nem por isso 
deixa de ser posse jurídica. 

(65) Fr. 1, § 1, D. adquir. -poss. (41,2); MAKELDEY, § 231. 
(66) Fr. 79, D . de solutionib. (46,3) : Et quodammodc wawá 

longa, tradita existimando est. 
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1." A entrega do objeto a terceiro, na presença e por 
ordem do adquírente (67); 

3.° A imposição de marca ou sinal na coisa que 
deixa ficar em poder de um outro (68); 

4.° A remessa das chaves da casa ou armazém, onde 
o objete está guardado, ao adquirente presente no lu
gar (69); 

5.° A entrega da coisa em casa do adquirente e por 
ordem sua (70); 

6." Finalmente, quando a coisa, sendo apresentada 
ou mostrada ao adquirente, ele encarrega a terceiro a guar
da dela (71). 

(67) Fr. 1, §21, D. adquir. poss., (41,2) : "Si jusserim ven-
ditorem pTocuratori rem tradere, cum ea in pressentia sit. Fr. 31, § 1. 
D. de donation. (39,5). 

(68) Fr. 14, § 1." "D . de periculo et commodo rei vendit. 
(18,6) : videri autem trabes traditas quas emptor signasset. LOB., Not. 
a Mello. L. 3, T. 2, § 8, n. 24; Digesto Port., P . 1, art. 589; Cód. 
Com., art., 200, § 2 O. fr. § 2, D. eodem consagra decisão em .^n-
tido contrário em uma hipótese em que o fato material é idêntico, 
mas não há contradição, .porque na dita hipótese, o objeto embora 
receba a marca, continua em poder do antigo possuidor. 

(69) Fr. 9, § 6, D. de adquir. rerum dom., (41,1), fr. 1, § 21, 
fr. 74, D, de adquir. poss., (41,2) ; LOB., Not. a MeUo, L- 3, T. 2, 
§ 8, n. 20; Digest. Port., P . I, art. 590. Se as chaves são entregues 
em lugar distante daquele onde está o armazém, não se realiza a 
aquisição da posse, porque então a entrega das chaves não dá a pos
sibilidade imediata de dispor da coisa. 

(70) Fr. 18, § 2, D. adquir. poss. (41,2). E' mister que a 
casa seja habitada pdo adquirente, ou que esteja ocupada com esta-
belediriento seu, como negócio, fábrica, etc. 

(71) Fr. 51, adquir. poss., (41,2): simul atque custodiam 
ppssuisseiri, traditas mihi videtur. Digest. Port., P . I, art. 588. 
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3. — Nos casos que se acabam de enumerar trata-se 
da apreensão de coisas possuidas por terceiros que volun
tariamente cedem de sua posse em favor do adquireníe 
(vacuam tradere possessionem) (72). 

Na apreensão, porem, de coisas que, ou não estão na 
posse de outrem, ou são tomadas contra a vontade do pos
suidor, o fato externo deve se manifestar de uma maneira 
mais enérgica c positiva, de modo a demonstrar que a coisa 
efetivamente se acha submetida à nossa dominação física. 

Assim as aves e os animais bravios, embora feridos, 
não se consideram apreendidos, senão depois de apanha
dos, mortos ou vivos (73). E da mesma sorte o possuidor 
dum prédio não adquire a posse do tesouro nele oculto, 
«nquanto não o descobre e não o colhe às mãos (74). 

§ 1 1 . — Intenção. 

1. — Da necessidade do concurso da intenção para 
aquisição da posse derivam estas duas conseqüências: 

1.° A posse pressupõe no possuidor a coricicncia 
da própria posse, conciencia que ele não pode ter se não 
conhece a coisa possuída (75). Assim o possuidor de uma 

(72) Nestes casos a tradição de um poder já criado é sufi
ciente .para afirmar a nossa posse. 

(73) F r . 5, § 1, D. de adq. rerum dom., (41,1); I . § 13 
dé divis. rer." (2,1) . 

(74) Fr . 15, D . ad. exhibendum (40,4) ; fr. 3, § 3, D. adq. 
pòss., (41,2); SAVIGNY, § 17. 

<75) Fr . 1, § 5 e 22; fr. 2, fr. 4 : § 2, D. de adquiv., 
poss., (41,2). Ignoranti possessio non adquiritur. 
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ierdade não adquire a posse do tesouro nela enterrado 
enquanto não o acha (76). 

2.° Não podem adquirir a posse por si os que não 
tem vontade própria. São pois incapazes de adquiri-la as 
pessoas jurídicas ijl^, os loucos (78) e os infantes {1^^, 
salvo por via de seus representantes legais — síndicos, 
curadores ou tutores (80). 

A dita incapacidade não compreende nem os meno
res, que saíram da infância, os quais adquirem pessoal
mente a posse sem necessidade da intervenção dos seus re
presentantes (81) ; nem, tão pouco, o próprio infante se à 
apreensão por ele realizada junta o Jjitef •̂ ^̂ îfitgnção de 
possuir (Ô2). X%'^' 

(76) F r . 3, § 3, D . de adquir. p b s ^ { ^ í a T ? ' , : S ^ i m qui 
•nesát, 'ooxí ,possidet thesaurum, quamvis fundum possideat. 

\77) Fr . 1, § 22, D . de adquir. poss., (41,2); fr. 7, § 3 ; 
D . ad. exhibendutn, (40,4); fr. 1, § 15, D . Si is qui testa-
-ment. § (47,4). 

(78) Fr . 1, § 3 ; fr. 18, § 1.», D . adquir. poss., (41.2). 
(79) F r . 32, § 2 ; fr. 18, § 1.°, D . adquir. poss., (41,2; 

Const., 3 c. adquir. poss., (7,32). MELLO, L . 3, T . 2, § 5 ; 
LOB., l^ot. ao mesmo § n . 4 . 

(80) Fr . 2 ; fr. 1, § 20 e 22, de adq. poss . ; SAVIGNY, § 26; 
UoB., Noi. a Mello, loc. cit. 

1(81) Fr . 32, § 2, D . de adquir. poss., (41,2) : Pupillus 
tamen etiam sine tutoris auctoritate possessionem. nancisci potest. 
F r . 1, § 3, D. codent:... quse sententia recipi potest si ejus atatis 

-sini ut intellectum capiant. Vej . MAKELDEY. § 252, nota 17; L O B . , 
.Not. a Mello, L . 3, T . 2, § 5, n. 4 ; SAVIGNY, § 21 e 26. 

(82) Fr . 32, § 2, D . de adq. poss (41,2) ; c. 3. de adquir., 
:Í>OSS., (7,32); SAVIGNY, § 2 1 ; ACCARIAS, n . 214, in fine. 
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2. — Suposto a aquisição da posse resulte da reunião 
da apreensão e da vontade, não é necessário qué os dois 
elementos coincidam num mesmo momento (83). E pois 
aquele que já tem a coisa em seu poder, não carece de nova 
apreensão para adquirir a posse; basta-lhe acrescentar a in
tenção de possuir ao fato preexistente da detenção (84). 

Mas, se o detentor da coisa a retém em nome de ter
ceiro, como se é locatário ou comodatario, a simples deli
beração de querer possuí-la como própria não é suficiente 
para instaurar a posse; é mister ou o consentimento do an
tigo possuidor (85), ou um ato externo que manifeste de 
um modo sensivel a nova resolução, como a subtração da 
coisa ou a recusa de entrega (86). 

§ 12. — Exceções: posse sem apreensão, posse sem intençãc 

A detenção núa, sem a vontade de ter a coisa como 
própria, não dá a posse; nem tão pouco a vontade só, sem 
a detenção (§ 2.°). 

(83) Fr. 3, § D. de adquir. poss., (41,2) ; Solo animo non 
posse nos adquirere possessionem" si non antecebat possessio natu-
ralis. 

(84) Fr. 9. § 5, D. de adquir. rerum dom., (41,1); fr. 9,. 
§ 9, D. de reb. credit., (12,1); I . § 44, de rer. division (2,1). 
Tal é o caso do inquilino que compra ao proprietário'a casa; do-
comodatario a quem a coisa emprestada é doada. E' o que os mo
dernos denominam — traditio brevi manu. 

(85) Nota antecedente. 
(86) Fr . 3, § 18, 19, 20, D. de adquir. poss., (41,2); 

MAYNZ, § 170. A recusa de entregar, sem fundamento jurídico (_ÍW 
retentionis), por si só importa esbulho. Vej. § 22, nota 39 adiante. 
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E' este um dos princípios fundamentais da teoria da 
posse. 

Todavia casos há em que a lei, cedendo ao império de 
conveniências práticas, desgarra desse princípio e atribue 
os efeitos da posse a fatos em que falece um daqueles ele
mentos, como acontece nas espécies seguintes: 

I. Posse sem apreensão. Tal é a posse que se trans
fere por sucessão. Pela simples abertura da sucessão adqui
rem os herdeiros, legítimos ou escritos, independentemente 
de apreensão de sua parte, a posse civil que tinha o d»-
funto (87). 

Este gênero de posse é uma criação abstrata da lei, no
tável ainda por outras particularidades, a saber: 

1. — A aquisição desta posse requer um título legal, 
o testamento, ou a qualidade de herdeiro legítimo, de mo
do que vem ela a ser conseqüência de um direito preexis^ 
tente (88); 

(87) Alv. de 9 de Novenibro de 1774, e Ass. dé 16 de Fe
vereiro de 1786. 

Esta espécie de posse, desconhecida no Direito Romano, é uma 
mvenção do Direito Moderno: acha-se ela consagrada em quase todos 
os Códigos das nações cultas. Vej. Cód. Civil Fr., art. 724 Csai-
sine legale oi* hereditaire), e Cód. Civil Port., art. 483. , 

(88) Ass. de 16 de Fev. de 1786, 2." quesito: "E ' sua mente 
(do Alv. de 9 de Novembro de 1774), impedir o enorme abuso 
que se fazia, de se apossarem dos bens — pessoas estranhas... a. 
quem verdaueiramente não pertencia o direito da sucessão, nem o 
domínio dos bens". ZACAR., § 185, nota 8. A posse, como se 
disse em outro lugar (§ 2), não depende de um direito anterior; 
c é em afastar-se desta regra que consiste a particularidade notada. 
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2. — Só passa aos herdeiros a posse justa, isto é, a 
posse que o defunto adquirira por justo título (89); 

3. — A posse se reputa adquirida pelos herdeiros des
de o momento da morte do autor da herança, ainda mes
mo antes de lhes chegar a notícia deste acontecimento (90). 

II. Posse sem intenção. O credor pignoratício e o 
enfiteuta adquirem a posse da coisa empenhada ou afo
rada (91); no entanto lhes falta a intenção de possuir a 

(89) LOBÃO, Interdict., § 51.. 
(90) ZACAR., § 185, nota 8. E ' uma conseqüência lógica 

da lei. 
(91) Fr . 36. D . adquir. poss.. (41,2); fr. 16; D. de usur-

pation. (141,3); fr. 15, § 1.». D . qui satisdare cog. (12,8). 
SAVIGNY, (§ 23) denomina a posse nestes casos — posse deri

vada (abgeleiteter Besitz), e imagina uma explicação engenhosa para 
tirar-1'he o caráter excepcional e ía.zè-la entrar nos princípios fun
damentais da teoria. Para chegar a este resultado ensina que nos 
ditos casos a ,posse, isto é, o jus possessionis, é transferido pelo an
tigo ao novo possuidor. A detenção da coisa pelo novo possuidor 
nada tem de particular, mas a essa detenção deve ele reunir, não 
o ânimo sibi habendi, mas a intenção possidenti, isto é, a vontade 
de adquirir o jus possessionis. 

Na impossibiflidade de atribuir ao novo possuidor a intenção sibi 
habendi, pois nem o credor pignoratício, nem o enfiteuta possuem 
a coisa como própria; SAVIGNY procura substituir aquele elemento 
substancial da posse pelo ânimo possidetidi. interpretação esta que 
subverte o seu sistema; porquanto im,porta o reconhecimento de uma 
posse excepcional, para a qual não concorre a intenção sibi habendi, 
mas uma intenção com fim diverso — a intenção possiderídi. E ' 
-apenas mais uma sutileza com que se enriquece a ciência, sutileza 
que nada explica e que não acha apôid nos textos. 

A verdade é que na posse derivada, o Direito se afasta da 
teoria fundamental. - Porque, pois, não reconhecê-lo francamente, 
-oomo aliás o faz incidentemente o próprio SAVIGNY? Não é tão 
comum o desviar-se o legislador dos princípios teóricos, para atai-
der â necessidades imperiosas da vida prática? 
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coisa como própria, intenção que continua a subsistir nos 
possuidores originários, isto c, no devedor e no senhorio 
direto (92 ) . 

O intuito da lei nestes casos evidentemente e resguar
dar os direitos do credor pignoratício, e os do enfiteuta, 
pondo a coisa sob seu poder. 

Daí vem que a posse que se lhes reconhece, só lhes 
dá direito para invocar os interditos (93 ) , continuando a 
existir na pessoa do devedor e do senhorio o direito à 
posse que leva à usucapião (94) . 

CÓDIGO CIVIL 

AH. 495 — A posse transmite-se com. os mesm/)s caracte
res aos herdeiros e legatários do possuidor. 

Segundo o Direito Romano, davam,-se mais duas hipóteses de 
posse derivada — a posse do que recebia a coisa a titulo precário; 
não havendo convenção em contrário (fr. 4, § 1.°, D. de precário) 
(43,26); fr. 10, pr . , § 1.», D . de adquir. poss., (41,2) ; e a posse 
daquele em cujo poder se depositava a coisa litigiosa até sentença 
final, convencionando as partes expressamente que o depositário ti
vesse a. posse para que ficasse interrompida a usucapião, (fr. Z9^i. 
D . adquir. poss., (41,2); fr. 17, § 1.°, D. deposit. 1, 16, 3 . 

INo nosso Direito o que recebe a coisa a título precário (rogans) 
não lhe adquire a posse; detem-a em nome do dono (rogahts). 
MELTJO, L . 4, T . 3, § 7. 

Quanto ao seqüestro nos termos expostos, é fora de dúvida que, 
sen<k) duvidosa a posse, é lícito às partes convencionar que fiqu* 
a coisa em posse de um depositário, até que a causa seja afinal 
decidida. Mas não está esta, prática em uso. GAMA alude ao Di
reito Romano acerca deste assunto, na Decis. 277, n . 3 . 

(92) SAVIGNY, § 20 e 23 . 
(93) Fr . 16, D . de usurpat., (41,3); LOB. , Direito enfiteut., 

§ 1291, Doutr. das Aç., nota 410. 
(94) F r . 16, D . de usuipat.. (41,3) ; fr. 33, § 4 ; D . eodem, 

i r . 1, § 15; D . adquir. poss., (41,2). 
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Art. 486 — O sticessor universal continua de direito a 
posse de seu antecessor; e ao sucessor singular é facultadcr 
unir sua posse a do antecessor, para os efeitos legais — 552, 
I. 572. 

§ 13. — Como se adqiãre a posse por terceiro 

Nada obsta aplicar-se à aquisição da posse o prin
cípio da representação. Essa prática nem repugna à natu
reza da própria posse, nem desdiz dos processos usuais do 
Direito. 

A posse pode, IK>ÍS, se adquirir pelo ministério de 
terceiro (95). 

Nesta forma de aquisição há a considerar: qual o 
procedimento do representante e o do representado; qual 
o laço jurídico que os liga. 

1. — O terceiro deve apreender a coisa. No fato da 
apreensão nada há de particular; são-lhe, pois, aplicáveis-
as regras de direito, expostas em outro lugar (§ 10). Mas^ 
realizando a apreensão, o terceiro deve fazê-lo com inten
ção de possuir a coisa, não para si, senão para o adquirentc 
de quem é ele representante (96). 

(95) P A U L . , Recept sent., L . 5, T . 2, § 2 : Sed per pro-
curatorem adquiri nobis possessionem posse, utilitatis causa receptum 
€st. F r . 2, D . adquir. poss., (41,2). Ord., L . 3, T . 45, § 10;. 
Cód. Com., art. 455; MELU), L . 3, T . 2, § 7. 

(96) Fr . 1, § 19, D . adquir. poss., (41,2): Si et ipsi velint 
nobis adquirere possessionem. Cit; fr., § 20. 
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Da necessidade da dítâ intenção na pessoa do terceiro 
derivam os corolários seguintes: 

Que nãò pode ser representante para este mister aque
le que é capaz de ter vontade, como o louco, o in
fante (97). 

Que se o representante apreende a coisa com intenção 
de possuí-la para si ou para outrem, a pessoa representada 
deixa de adquirir a posse (98). 

2. — O adquirente deve ter a intenção de possuir para 
si o acoisa que o seu representante apreende (99); donde 
resulta que, se ele ignora o fato da apreensão, não ad
quire a posse; salvo por via de ratificação, depois que lhe 
chega a notícia (100). Todavia adquire a posse, ainda 
antes da notícia, se a apreensão foi feita: 

(97) F r . 1, § 9, D . eodem: Cceterum et iíie per quem volu-
nlus possidere, talis esse debet, ut habeat iritetlectum possidendi 
LoE., Not. a Mello, L . 3, T . 2, § 5, n . 4 . 

(98) Fr . 1, § 19, D . eodem. Et is eo animo intret in pos-
sessionem, ut nolit tibi, sed potiús Titio adquirere: non est tibi ad-
quisita possessio. 

Quando o terceiro recebe a coisa por via de tradição, isto é, 
por consentimento e vontade do possuidor, que demite de si a posse 
em favor do adquirente, a simples mudança de vontade de terceiro 
não impede a aquisição da posse, a qual se reputa adquirida pela 
pessoa representada, até que o terceiro mostre a sua vontade por 
um ato externo, r r . 13, D . de donationibus 39,5. 

(99) . P A U L . , Recept. sent., L . 5, 2 . 2 § 1.». Possessionan 
adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro; corpore vel 
nostro vel alieno. F r . .3, § 12, D . adq. poss., (41,2); PHEBO, 
P . II, Decis., 105, n . 7 a 10. 

(100) F r . 42, § 1.»; i r . 5, § 22; fr. 3, § 12. D . eodem, 
.SAVIGNY, § 26. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 DIREITO DAS COISAS 

a) Pelo filho-famílía na administração do pecúlio 
profetício (101); 

b) Pelo administrador ou procurador das pessoas 
jurídicas (102); 

c) Pelo tutor ou curador para o infante ou para o 
demente (103); 

d) Por procurador com mandato expresso (104). 

3. — E' mister a existência de um vínculo jurídico 
entre o terceiro e o adquirente. 

Esse vínculo pode ter por causa ou a autoridade legal 
do representante sobre a pessoa representada, como o poder 

(101) Fr . 1, § 5. D . eodem. Item adquirimus possessionem. 
p e r . . . filium qui in potestate est et quidem earum rerum, quas pe-
culliariter. tenet, etiam ignorantes. 

(102) Fr . 1, § 22, D. eodem; fr. 7, § 3 . D. ad exhiloi-
dum, (10,4); SAVIGNY, cit., § 26. 

^103) Fr . 13, § í.\ D . de adq. rerum dom., (41,1); fr. 1, 
§ 20, D . adquir. poss., (41,2); fr. 11, § 6; D . de pignor. act., 
(13,7). A exceção quanto às pessoas jurídicas, infantes, e demen
tes, é uma necessidade proveniente da ausência de inteligência e von--
tade ipróprias nestas pessoas. 

(104) Fr . 42, § 1.". D . adq. poss., (41,2): Procurator, si-
quidem mandante domino rem emerit, protiaus iíli adquirit posses
sionem: quod si sua sponte emerit, non, iiisi ratam habuerit dominus-
emptionem. Egidio, Ex hoc jure, Clausul. X, n. 9. Neste caso 
a posse para a usucapião só se entende começar depois da notícia. 
Const. 1, C. de adq. pass., 7,32. 

Do texto citado se induz que a posse, tomada por procurador 
sem ordem expressa, como por gestor de negócios, procurador geral,. 
só se considera adquirida depois da notícia. 
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<Jo pai sobre o filho-família, o do tutor sobre o pupilo 
(105) , ou um mandato livremente contraido (106) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 486 — Quando, por força de obrigação ou direito, 
em casos como o do usofrutuário, do credor piffnoraMdo^ do 
locatário, se exerce, temporariamente a posse direta, não anula 
esta às pessoas de quem eles a houveram, a posse indireta. 

Art. 487 — Não é possuidor aquele que, achando-se em 
relação de dependência para com outro, conserva a posse em: 
nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 

Art. 497 — Não induzem posse os atos de mera permis
são ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição 
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a 
violência, ou a clandestinidade. — 489. 

Art. 498 — A posse do imóvel faz presumir até prova 
contrária a dos moveis e objetos qite nele estiverem^. 

§ 14. — Constituí o Possessório. 

1. — N o constituto possessório se realiza a aquisi
ção da posse por terceiro; a aplicação, porem, do princí
pio da representação a este caso oferece certas particula
ridades. 

Um dos requisitos da aquisição da posse por terceiro 
é que o terceiro apreenda a coisa (§ 13, n. 1 ) . 

(105) F r . 1, § 5 e 20, D . adq. poss., LoB., Not. a Mello, 
h. 3. T . 2, § 5, n . 4 . 

(106) F r . 1, § 20, fr. 40, § 1.'. D . eodem. Ord. , L. 3, 
T . 45, § 10; LoB., Not. a Mello, loc. cit. 
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Mas, se alguém já detém a coisa como possuidor, não 
fica por isso inibido de mudar de intenção e de, num mo
mento dado, começar a possuí-la para outro. Asisim aquele 
que vende a outrem um prédio, pode ficar possuindo-o 
2m nome do comprador, o qual destarte vem a adquirir a 
posse por via do vendedor. 

Este modo de adquirir a posse é o que em direito se 
denomina — constituí o possessório (107). 

2. — Nesse modo de adquirir a posse, a apreensão 
preexiste, visto como o alienante tem a coisa sob seu po
der: não há, pois, necessidade de nova apreensão; basta 
somente que ele por uma ato de sua vontade passe a de
ter a coisa em nome e como representante do adquirente, 
para quem é a posse transferida (108) . 

(107) F r . 18, D . adquir. poss., (41,2): Quod meo nomine 
possideo, possum alieno nomine possidere; nec enim muto mihi cau
sam .possessionis, sed desino possidere et alitmi possessorem ministério 
meo facio. Esta lei é o fundamento primitivo do Constituto posses
sório, denominação que não se encontra nos textos do Direito Ro
mano, mas de invenção dos comentadores. Vej . SAVIGNY, § 27. 

O Constituto possessório é conhecido em nossa prática desde 
teimpos ajitiquíssimos. A lei de 24 de Setembro de 1864, art. 5.°, 
§ 6, faz-lhe expressa alusão nas palavras cláusula constituti. Vej . 
LoB., Not. a Mello, L . 3, T . 2, § 8, n . 16; Manual, do Taher 
lião, § 27. 

(108) O Constituto possessório é o inverso da aquisição da 
posse pela traditio brevi rnanu (§ 11, n . 2 ) , No easo da traditio 
brevi manu, o adquirente já tem a detenção do objeto, a qual se 
transforma em posse pela reunião do ânimo sibi possidendi. No 
Constituto o possuidor converte a sua posse em mera detenção, tr^is-
ferindo a posse áo adquirente. 
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3. — A aquisição da posse pelo constituto posscs-
sório se opera por força duma simples convenção, ime
diatamente, e sem necessidade de atos externos praticados 
-sobre a coisa (109) . 

4. —- O constituto possessório é muito usado nos 
contratos de alienação de imóveis; mas deve ser expressa
mente convencionado (110) , ou resultar logicamente das 
cláusulas estipuladas (111)» 

E' expresso quando o vendedor ou o doador declara 
que fica possuindo a coisa pela cláusula constituti, ou em 
nome do comprador ou donatário (112) . 

Resulta das cláusulas estipuladas, quando, por exem
plo, o vendedor conserva o prédio alienado em seu poder, 
como locatário (113 ) ; ou quando o doador se reserva o 
usufruto da coisa doada (114) . 

Nestes casos é manifesto que se o alienante retém 
-em seu poder o objeto, retem-no em nome e como repre-

(109) SAVIGNY, § 27. A aquisição da posse neste caso tem 
por fundamento a convenção. Se, portanto, a convenção é nula, a 
;posse não se transfere. GOMEZ, L . 17, Taur. n. 3 a 5; VALASC-, 

Consulta 106, n . 5 a 9 ; LOB. cit., n. 19. 
(110) SAVIGNY, cit. § 27; LOB. , loc. cit., n. 18. 

(111) SAVIGNY, cit., § 27. 
(112) LOB. , loc. d t - , n. 17. 
(113) Fr . 77; D. de rei vindicat., 6,1. 
(114) Const. 28, 35, § 5. C. de donat. (8,54). Nos dois 

últimos casos verifica-se perfeitamente o constituto possessório, ( S A -
'ViGNY, § 27) ; mas o comum dos escritores, suposto lhes apliquem 
;as regras do constituto, todavia não os incluem sob a dita denomi-
jnaçâo. LOB, cit.., loc, i i . 16. 
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sentante do constitutário, isto é, daquele para quem por 
ato de sua vontade passam a posse e o domínio. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 494 — A posse pode ser adquirida: 

I — Pela própria pessoa que a pretende. 
II — Por seu representante ou procurador — 84. 
/ / / — Por terceiro sem mandato, dependendo de ratifi

cação. 
IV — Pelo constituto possessorio — 520, V. 

§ 15. — Como se perde a posse 

A continuação da posse depende essencialmente da co
existência dos dois elementos que a constituem; o poder 
de dispor fisicamente da coisa, e a intenção de tc-la como 
própria (§ 3."). 

A posse, portanto, se perde ou pela cessação de um 
daqueles elementos, ou pela cessação de ambos (115) . 

1. — Perda pelo fato materiaL A continuação da 
posse não pressupõe, como a aquisição, a faculdade iVwe-
diata € atual de dispor da coisa. Assim a posse subsiste, 
enquanto não se torna impossivel o exercício daquela fa
culdade, ou por outra; só se reputa perdida quando sobre-

(115) 'Fr. 42, § 2 ; fr. 3, § 6 e 13. D . de adq. poss., (41,2);: 
fr. 155. D. de reg. per., (50 ) : Ut igitur nulla possessio adquiri 
nisi animo et corpore potest, ita "nulla amittitur, nisi in qua ufruw^ 
que in contrarium actum est. SAVIGNY, § 30, sobre a interpretação, 
deste fragmento. LOB. , Not. a Mello, L . 3. T . 2, § 7, n. 2. 
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vem um fato que nos rouba a possibilidade de a qual
quer tempo e à nossa vontade praticar sobre a coisa atos 
de possuidor (116). A simples ausência, por exemplo, por 
si só não acarreta a cessação da posse, visto como a ausên
cia não cria para o possuidor a impossibilidade de se apro-
xipiar da coisa c dela livremente dispor (117). 

Isto posto: o poder físico sobre a coisa se extingue e 
conseguintemente a posse se perde: 

Quanto aos moveis; 

Quando a coisa perece (118); 

Quando se extravia, ou se o lugar onde está se torna 
inacessivel (119); 

Quando outrem dela se apodera (120). 

Quanto aos imóveis: 

(116) P A U L . , Recept. Sent., L . 5, T . 2, § 1.°: Sed nudo 
animo adipisci quidem possessionem non possimius; retinere tainen 
nudo animo possumus. F r . 13, § 13. D. adq. poss., (41,2); idem 
quaitenus si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus. Ord. , 
L . 4, T . 58, § 1.°. "Couro se alguém ocupasse a posse de coisa 
vaga que não fosse ipor outrem corporalmente possuida". Nestas 
palavras a ord. admite a continuação da posse sem o poder físico 
imediato sobre a coisa. Ve j . SAVIGNY, § 3 1 . 

(117) F T . 3, § 7 e 11, fr. 46; fr. 44, pr . , D . adq. poss., 
(41,2); LOBÃO, Interdict, § 218, e Not. a Mello, L . 3, T . 2, § 7, 
o. 2 . 

((118) F r . 3, Ã 17, fr. 18, pr. D . eodem. MAYNZ, § 172; 
LoB., Not. a Mello, L . 3, T . 2, § 7, n . 4 . 

(119) F r . 25, pr . 13, pr . D. adq. poss., (41,2); SAVIGNY, 
§ 3 1 . 

(120) Fr . 15, D. eodem. 
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Por acidente natural que impede o possuidor de exer
cer sobre o imóvel poder físico (121); 

Por ato de terceiro que se apossa do imóvel por vio
lência, ou de qualquer modo (122); 

Pela retirada do possuidor que foge sob a pressão de 
violência iminente (123). 

E' de notar que se, na ausência do possuidor, um 
terceiro se apodera do imóvel, a posse só se considera per
dida desde o momento em que o possuidor, tendo notícia 
da ocupação, se abstem de retomar o prédio (124), ou 
desde o momento, em que tentando recuperá-lo, é violenta-
m.ente repelido (125), 

(121) Fr . 3, § 17; fr. 30, § 3, D. eodem. 
(122) Dig. de vi (43,16); Ord., L . 4, T . 58, pr. e § 1.». 

Cód. Civil da Luiziania. art. 3412 e 3417. Cód. Civil do Chile, 
art . 926. 

Dejectio é a palavra consagrada pelo Direito Romano para ex
primir a perda da posse. O. nosso Direito traduz a mesma idéia 
pelas palavras — força e esbulho. 

Reputa-se esbulhado aquele que é à força retido no imóvel de 
que estava de posse. Fr . 1, § 47, D. de vi, (43,16); PAUI . . , 
Recept. Sent., L. 5, T . 6, § 6: Vi dejectus videtur et qui in.- .prce-
dio vi retinetur. 

(123) P A U L . , Recept. Sent., L . 5, T . 6, § 6 . Vi dejectus 
videtur. . . qui in via territus est ne ad prcedium suum accedat. 
F r . 33, § 2. D. de usurp., (41,3); LOB. , Inter^dict., § 4, nota. 
Vej . SA\aGNY, § 31 . . 

(124) .Fr. 46, fr. 3, § 8; fr. 7, D . adq. poss., (41,2). A 
ord., L . 4, T . 58, § l.», denomina — quasi-força a ocupação da 
coisa, estando ausente o possuidor. 

(125) Fr . 25, § 2, D, eoiems "Usque eo possideamus donec 
revertentes nos repellat. F r . 6, § 1.»: Unde se revertentem do-
minum non admiserit, vi magis intelligi possideri, non ciam. Cód. 
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2. — Perda pela intenção. A conservação da posse 
não requer no possuidor a conciência contínua c perma
nente da própria posse. A intenção se entende perdurar 
enquanto por parte do possuidor não se manifesta uma 
resolução em contrário, isto é, a deliberação de renunciar 
a posse (126). 

Essa resolução pode ser expressa, como no caso do 
constituto possessório (127), ou tácita que é a que re
sulta de fatos que virtualmente a incluem, como se por 
ventura o possuidor lança à rua moveis que não quer conr 
servar (128). 

Da doutrina exposta deriva logicamente a ilação que 
não pode perder a posse, pela intenção, as pessoas inca
pazes de deliberar, a saber, os loucos e os infantes (129). 

3. — A posse se perde pelo fato e pela intenção, quan
do o possuidor desiste da vontade de possuir e deixa de 

Civil Luz., art. 3412. I / JB. , Not. a Mello, L. 3, T. 2, § 7. O 
possuidor se entende repdido, desde que o comprador lhe nega a 
posse. LoB-, Interdict., § 214. Da doutrina exposta acima no texto 
resulta que nunca se pode dar na posse dos imóveis o vício da clan
destinidade. 

(126) SAVIGNY, § 29. 
(127) O Constituto possessório em relação ao que demite de si 

a posse, é tun modo de perda. E é tomado aqui neste sentido. 
Em relação àquele, em favor de quem se transfere a jwsse, — o 
constitutário — é modo de adquirir. Vej. SAVIGNY, § 32. 

(128) SAVIGNY, § 31. Loa., Not. a Mello, L. 3, T. 2, § 7, 
n. 3 . Cód. Civil Luz., art. 3.411. . 

(129) Fr. 29, fr. 27, D. adquir. poss., (41,2). Os loucos 
e os infantes pod«n perder a posse pelo jacto. E* lícito ao curador 
•ou tutor renunciar por eles a intenção de possuir. SAVIGNY, § 32. 
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reter a coisa, como nos casos de tradição (130) e de dere-
lição (aíòandono) (131) . 

CÓDIGO CIVIL 

AH. 520 — Perde-se a posse das coisas : 

I — Pelo abandono. 
II — Pela tradição. 
III — Pela perda, ou destruição delas, ou por serem pos

tas fora do comércio. — 78. 
IV — Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do 

possuidor, se este não foi manutemdo, ou reintegrado em tem~ 
po competente. — 523. 

V — Pelo constituto possessório. — 494, IV, 620. 

Parágrafo único. Perde-se a posse dos direitos, em se 
tornando impossivel exercê-los, ou não se exercendo por tempo 
qv£ baste para prescreverem. 

Art. 521 — Agu£le que tiver perdido coisa movei, ou tí-
tvlo ao portador, ou a qv^m-houverem sido furtados, pode rea^ 
vê-los da pessoa que os detiver, salvo a esta o direito regres
sivo contra quem Ihos transferiu. — 603, 1.107 e ss., 1.509. 

Parágrafo único. Sendo o objeto comprado em leijão pú
blico, feira ou mercado, o dono, que pretender a restituição, é 
obrigado o pagar aó possuidor o preço por que o comprou. 

Art. 522 — Só se considera perdida a posse para o au
sente, quando, tendo noticia da ocupação, se abstem de reto
mar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. 

(130) F r . 33 ; fr. 18, § 2, D . eodem. 
(131) F r . 37, § 1 . . . ' D . de usurpation. 
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§ 16. — Perda da posse por terceiro 

Como a posse se adquire por terceiro (§ 13), assim 
também por terceiro se conserva e se perde (132). 

Entre o possuidor e o seu representante há um vín
culo de direito que os liga (§ 15, n. 3) . 

Convém, pois, saber quais os atos de um e de outro 
que podem acarretar a perda da posse. 

1. — Perda da posse por ato do possuidor. Para que 
a posse se conserve é mister a permanência da intenção de 
tê-la como própria (§ 15). Daí a conseqüência — que a 
posse cessa de existir desde que o possuidor renuncia a dita 
intenção, independentemente de qualquer resolução ou ato 
do terceiro (133). 

A cessação do fato material (detenção) por parte do 
possuidor não lhe traz a perda da posse, se a coisa continua 
no poder de seu representante, como por exemplo, se, sem 
embargo da expulsão do possuidor, permanece, todavia, 
o prédio sob a detenção do feitor ou do arrendatário (134) 

2. — Por atos de terceiro: 

A) Pode o terceiro mudar de intenção e se resolver 
^ possuir a coisa para si. Esta simples mudança de von-

(132) F r . 9, D . adq. poss., (41,2) fr. 30, § 7 . D . eoden:. 
-Ord., L . 3, T . 45, § 10. 

(133) SAVIGNY, § 33, MUHLENBRUCH. § 237, n . I I . 
(134) Pr . 1, § 19. D . de vi (43,10) ; LOBÃO. Not. a Mello, 

X . 3, T . 2, § 7. n . 2 . 
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tade, porém, não é suficiente para operar a perda da possc-
por parte da pessoa de quem é representante (135); faz-se 
necessário ainda que esta nova resolução se manifeste por 
um ato externo de uma significação clara, como ou a re
cusa formal de entregar a coisa, sem a alegação de funda
mento legal, ou a repulsa do possuidor (136). 

B) Pode ainda o terceiro, por mera infideíidade-
e sem ser em seu proveito, perder a posse da coisa, já aban-
donando-a, já entregando-a a outrèm. No caso de aban
dono a posse continua a subsistir até que algum outro se 
apoderc da coisa (137). No segundo caso a posse só se con
sidera perdida, desde que o possuidor, avisado do ocor
rido, se abstem de rehavcr a coisa, ou desde que, tentando 
retomá-la, é repelido (138), 

3. — A posse se perde pelo terceiro nos mesmos ca
sos em que a perderia o próprio possuidor se ele mesmo-

(135) F r . 3, § 19. D . de adq. poss., (41,2). Nemo sibi 
•causam possessionis muitare potest. SAVIGNY, § 33. 

(136) Fr . 3, § 18; fr. 25; fr. 44. D . eodem-. LOBÃO,. 
Intehdict., § 214, Doutrina das Aç., nota 391. 

O teiteiro pode ter motivo ilegal para não restítuir a coisa, seití. 
•contudo desconhecer a posse da pessoa que representa, como no caso* 
<ie retenção por benfeitorias (Ord:., L . 4, T . 54, § 1".»). Nesta hi
pótese a recusa não importa perda de posse. 

Os Romanos, nos casos figurados, só admitiam a perda da posses 
quanto aos moveis, pela tirada fraudulenta dá coisa {furtum., con--
trectatiò) e, quanto aos inioveis, pela expulsão. 

(137) F r . 40, § 1.»; fr. 3, § 8, fr. 42, § 2. D . eodem. 
(138) Const. 12, C. de adq. pôss., (7,32); fr. 25, 5 2'„ 

ir. 46. D . adq. poss., (41,2). 
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pessoalmente a tivesse sob sua detenção, como se a coisa 
perece, se se extravia, ou se outrem a toma (§ 15). 

4. — A posse, porém, não se perde: 

a) Se o terceiro transfere a outrem a mera deten
ção, como se o locatário subloca a coisa, ou se o depo
sitário ^ põe sob a guarda de outrem (139); 

b) Nem, se o terceiro falece ou enlouquece (140). 

A razão é simples: nenhum destes fatos acarreta por 
si só a cessação do poder físico do possuidor sobre a coisa.̂  

§ 17. — Quase-posse 

1. — Suposto a posse, rigorosamente falando, só 
possa ter por objeto as coisas corpóteas, todavia como ela 
afinal não é senão "o exercício de fato das faculdades que 
se contem no domínio", pareceu natural, por força de cer
tas analogias, protraí-las aos direitos reais, que se desmem
bram do domínio e subsistem como entidades distintas e 
independentes {jura in re aliena) (141). 

E de feito, se o homem pode se apossar de um prédio 
que não é seu e praticar nele atos de proprietário: pode da 
mesma maneira exercer atos materiais, correspondentes aos 
direitos reais na coisa alheia, sem què para isso tenha ti-

(139) Fr. 3, § 6, D. eodem. 
(140) Fr. 25, 1.', D. eodem; fr. 31, § 3, D. de ttsurp., (41,3). 
(141) Veja-^ § 1 e 25. 
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tulo legal, como se de própria autoridade abre caminho 
por terreno alheio. 

Ainda mais: se a relação em que o possuidor está 
para com a coisa é suscetível de ser perturbada por atos de 
violência de um terceiro, igualmente o é o exercício dos 
direitos reais, como por exemplo, o de servidão. 

2. — O mesmo fundamento, pois, que há para con
ferir ao possuidor de coisa corpórea, movei ou imóvel, a 
proteção dos interditos, subsiste para concedê-la ao que 
exerce de fato sobre a coisa alheia atos indicativos de direi
tos reais. 

Estas analogias tomarão possivel, e as necessidades 
da vida prática determinaram, a aplicação da posse aos di
reitos reais (142). 

3. — Aplicada aos direitos reais (coisas incorpóreas), 
a posse se denomina — quase-posse (143) por oposi
ção à posse, a qual só se refere às coisas corpóreas (144). 

, (142) GAIO, L . 4, § 139, I. pr. de interdict., (4,15) ; fr. 3, 
.§ 17, D. de vi, (43,6); fr. 23, § 2, D. ex quib. caus. maiores, 
(4,6); fr. 10, pr., D. si serv. vind., (8,5), SAVIGNY, § 12. 

São susceptíveis de — quase-posse os direitos reais seguintes: 
Usufruto. 
Uso. 
Habitação. 
As servidões reais. 
O enfiteuta, o credor pignoratício e o anticresista teem a posse 

ida própria coisa. (Vej. § 147, n. 5, 163 e 170 adiante). 
(143) GAIO, 4, § 139, L. pr. de interdict., (4,15). 
(144) Fr. 3, pr., D. de adq. poss., (41,2): Possideri au-

•-tem possunt quae sunt corporalia. 
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Acerca da — quase-posse — nos limitaremos aqui a 
observar; 

1." Que ela resulta da reunião de dois elementos, 
análogos às suas condições constitutivas da posse: — o 
exercício material dos direitos reais com a intenção de 
exerce-los para si (siòi habendi) (145). 

2." Que dá direito à proteção dos interditos (146). 

3.° E, finalmente, conduz à usucapião do direito 
oceal, à que correspondem os fatos praticados (147). 

(145) Fr. 7. D. de itioere, (43,19). Tamquam suo jure fa-
^cere. Fr. 23, D. Quemadmodum serv. amit., (8,6). 

(146) I . çr. interdict., (4,15). 
(147) SAVIGNY, § 12. 
O direito Romano limitava a posse às coisas coipóreas e aos 

MÜreitos reais. 
(O Direito canônico, dando à idéia da posse um desenvolvimento 

perfeítaBriente analógico, ampliou-a a certos direitos da jurisdição 
eclesiástica, ligados ao solo. O exercício do poder episcopal depende 
da posse da igreja e seus bens, de modo que, a ejcpulsão de um 
bispo, da sua diocese, importa ao mesmo tempo, esbuJho da posse do 
sdo « bens e da jurisdição episcopal. Aplicar, portanto, a proteção 
dos interditos à esses direitos, não era senão dar maior extensão 
à noção da posse, sem todavia desnaturá-Ia. (SAVIGNY, § 49). 

Alguns civilistas práticos foram alem e chegaram a sustentar, 
•que todos os direitos e paiticularmente os que se referem ao estado 
das pessoas e às oibrigações, podiam também ser objetos de posse. 

Mas é fácil dâmonstrar o erro dessa doutrina. 
A ,posse pressupõe um fato físico, (a detenção na posse pro-

•priaüiiente dita, o exercício material do direito na quase-posse) que 
põe o homem em contacto com a coisa; este fato pode ser objeto de 
-violências, contra as quais a lei confere a proteção dos interditos. 

Pois bem. Os direitos que existem entre marido e mulher, pai 
•e filho, credor e devedor, são direitos a que correspondem obrigações 
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positivas. Se essas obrigações não são cumpridas, daí resuüta dana 
para os sujeitos dos direitos correlativos. O mal causado provem da 
omissão.do fato, objeto da obrigação. Este fato, o não cumprimento 
da obrigação, difere radicalmente da violência física, fato positivo, 
que embaraça a prática de atos sobre a coisa. 

Já se vé, pois, que a idéia de posse é absolutamente inaplicavd 
aos direitos pessoais. Em relação a esses direitos não se concebe a. 
possibilidade de violências ou perturbações físicas, que careçam do 
remédio dos interditos. As violências que se podem praticar contra 
o indi^áduo para impedi-lo de exercer aqudes direitos, ofendem di
retamente a sua liherdade; são dditos contra sua pessoa e não se 
podem considerar como atos de perturbação ou usurpação, por exem
plo, dos direitos de pai, de credor, etc. 

LOBÃO (Direito enfit., § 1268) e C. TEU.ES (Digesto Port., 
P. I, art. 662) incorrem no erro notado quando dizem que o se
nhorio direto, à quem os foros não foram pagos, pode queixar-se de 
turbação de seu direito, e conseguintemente intentar contra o enfi-
teuta o interdito de manutenção (utipossidetis). No procedimento 
do enfiteuta que não satisfaz o foro, não há turbação (violência) do 
direito do senhorio, senão simples inexecução de uma obrigação, à 
que o enfiteuta ipode ser compelido pela ação competente. 

E' de notar que a palavra posse no nosso Direito sfiginifica mui
tas vezes o simples exercício ou o gozo de um direito, e neste sen
tido é aplicável a todos os direitos. Assim se diz estar em posse 
do estado de filho aquele que é tido e havido como filho (Direitos 
de famMia, § 108); na posse da liberdade o que se acha no gózo-
dela. (Vej. por exemplo, as Ord., L. 2, T. 27, § 3, T. 46, § 56. 
L. 4, T. 43. § 13). 

Não deve confundir, porem, a posse tomada nesta acepção com 
a posse jurídica que dá direitos aos interditos e à usucapião. 

Resta, finalmente, observar que o Alv. de 3 de Fevereiro diê  
15.50, excitado pelo de 2 de Maio de 1647. e o Alv. de 18 de Fe
vereiro de 1778. reproduzindo o direito Canônico, aplicavam a idéia 
de posse jurídica ao direito de cobrar dízimos. "E constando... 
que o dito Cabido está na posse de haver e lhe pagarem os ditos dí
zimos, o mantenhani na dita posse... enquanto por sentença final... 
o contrário não for determinado". (Cit. Alv. de 3 de Fev. de 1550). 
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CAPÍTULO II 

INTERDITOS POSSESSÓRIOS 

§ 18 — Ações possessórias em geral 

1. — Pelos ponderosos motivos, expostos em outro 
lugar (§ 2."), a posse foi recebida no sistema do Direito, 
€ chegou a revestir um caráter altamente jurídico (§ 5.°). 

Consagrada como uma situação que deve ser mantida 
« respeitada, enquanto pelos meios regulares não sucum
be diante do direito, era mister protegê-la contra as ofen
sas e usurpações de que é sucetivel. 

Desta necessidade resultou a criação dos interditos 
— ações adaptadas àquele fim (1) . 

(1) Os Romanos denominavam as ações destinadas a proteger 
-a posse — Interditos possessórios. Vej. SAVIGNY, §§ 35, 35 e 36; 
MAYNZ, § 174. 

Na linguagem comum do nosso Direito estas ações se chamam 
ándistiirtamente — Interditos, ações possessórias, rentédios posses-
isórios. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 DIREITO DAS COISAS 

2. — A posse, em substância, consiste no poder de 
dispor fisicamente da coisa. Esse poder é acessivel a agres
sões que podem ou perturbar-lhe o exercício, ou fazê-lo 
totalmente cessar. No primeiro caso ha tarbação (2). da. 
posse, no segundo esòu/foo (3) . \ 

' 3. — Para resguardar a posse da tarbação o nosso 
Direito ministra os remédios possessórios seguintes (reti-
nendce possessionis). 

a) A ação de manutenção ou força turbativa que. 
às vezes toma a fôrma de embargos de terceiro possuidor; 

b) O interdito proibitório. 

4. — E para recuperar a posse no caso de esbulho 
{recuperandoe possessionis); 

a) A ação de esbulho ou de força espoliativa; 

b) O desforço em continente (4). 

(2) Vej. § 19 adiante. 
(3) iVej. § 22 adiante. 
(4) Os Ronianos tinham duas ordens de interditos possessó

rios: interditos retineúdae possessiorà, e interditos recuperandoe pos
sessionis. A priirieira categoria comprendia os interditos uti possi-
detis, e utrubi; a segunda os interditos unde vi, de clandestina pos-
sessione, de precário, e segundo alguns intérpretes o momentaria pos~ 
sessionis. SAVIGNY, §§ 36 e 43; MÜHLENBRUCH, § 240. 

E para a quase-posse empregavam estes e outros interditos es
peciais. SAVIGNY, §§ 45 e 46. 

A nossa jurisprudência, porem, só reconhece os remédios pos
sessórios enumerados no texto, os quais são suficientes para pro
teger a posse e quase-posse em todas as ajDicações possiveis, dis-
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CÓDIGO CIVIL 

Art. 499 — O possuidor tem direito a ser mantido na 
posse em caso de turbação, e restituido, no de esbulho. — 523. 

Art. 500 — Qu/tndo várias pessoas se disserem possuido
ras, manter-se-á provisoriamente a que detiver a causa, não 
sendo manifesto que a obteve de alguma das outras, por rfiodo 
vicioso. — 489. 

Art. 523 — As ações de manutenção, e as de esbulho se
rão sumárias, quando intentadas dentro em ano e dia da tur
bação ou esbulho; e passado esse prazo, ordinárias, não per
dendo, contudo, o caráter possessório. — 499, 520, IV. 

Parágrafo único. O prazo de ano e dia, corre, enquanto 
o possuidor defende a posse, restabelecendo a situ/ição de fato 
anterior à turbação ou ao esbulho. 

pensados por inúteis os demais interditos do Direito Romano. Doutr. 
das Ações, § 194 e seg. 

À este respeito o Direito Francês levou a sua tendência simpli-
ficadora ao ponto de reunir todos os interditos possessórios em um 
só — Ia complainte. (ZACHAE. , § 191). O Cód. Civil Port. , ar
tigos 485 a 487, só estabelece duas ações .possessórias, a de manu
tenção e a de esbuHio; permite, porem, implorar mandado do juiz. 
para impedir turbação ou esbulho iminentes. 

O interdito adipiscendae possessionis não era propriamente, no 
sistema do Direito Romano, um interdito possessório, como é íacil 
de ver. O interdito possessório pressupõe uma posse preexistente, 
isto é, uma .posse já adquirida que ele tem por fim proteger ou re
cuperar. Ora, o interdito adipiscendae possessionis era a ação pela 
qual se demandava a aqmsição de uma posse nova e por conseguinte 
ainda não existente. Como, pois, classificá-Ho entre as ações posses
sórias? SAVIGNY, § 35; MAYNZ, § 174. 

O interdito adipiscendae possessionis é totalmente desconhecido 
no nosso Direito, e nem dele carecemos. 

Alguns dos nossos escritores entendem que é ele aplicável no-
caso da posse civil que do defunto passa aos herdeiros. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 DIREITO DAS COISAS 

§ 19. — Interditos RETINENDAE possessionis. I. Ação de 
manutenção ou de força turbativa 

1. — Ação de manutenção ou de força turbativa é, 
como o está indicando seu nome, destinada a proteger o 

Este modo de ver é incorreto e está ènl manifesta contradirão 
com as disposições do Alv. de 9 de Novembro de 1774 e as decla
rações do Assento de 16 de Fevereiro de 1786. 

A posse civil do defunto passa aos herdeiros, segundo a dita 
I d e Ass., com todos os efeitos da posse natural, sem necessidade 
de ser corporalmente tomada. 

E' , portanto, fora de toda a dúvida que o herdeiro adquirr a 
posse pelo simples fato da morte do autor da herança, de modo que 
a citada lei não fez senão criar um modo especial de aquisição da 
posse. Assim que o herdeiro não tem necessidade de adquirir a 
posse por ato próprio, porque ele a adquire por força da lei. 

Desta inteligência da lei, cuja verdade não pode ser contestada, 
resulta: 

1 — Que o interdito adipiscendae possessionis é absolutamente 
inaplicavel ao caso vertente, porque o herdeiro já adquiriu a posse 
pela morte do autor da herança, e pois não carece de ação para ad
quiri-la: o dito interdito não teria objeto. 

2 — Que o herdeiro, tendo adquirido a posse civil com todos 
os efeitos da natural, pode, no caso de turbação e esbulho, mesmo 
ocorridos em vida do defunto, invocar, como qualquer outro pos
suidor, os interditos ou retinandae ou recuperandae possessionis. 

A Ord., L . 4, T . 58, §§ 3 e 4, não contraria a doutrina ex-
-posta. A citada Ord. trata da tomada extrajudicial da posse, em 
virtude de título legal, como compra e venda, doação. Se há opo
sição de terceiro, a posse não se toma, e o adquirente, para chamar 
a coisa a si, não tem outro meio senão recorrer à ação petitória que 
resultar do seu titulo, sendo inaplicavel à hipótese qualquer dos re
médios possessórios conhecidos. LOBÃO, Intcrdit., §§ 66 e 69. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 81 

possuidor contra as violências que lhe perturbam a 
posse (5) . 

Tem por objeto: a desistência da força, a indeniza
ção dos danos e prejuizos causados e a cominação de pena 
para o caso de nova violência (6) . Só compete ao possui
dor e tão somente contra o próprio autor da turbação (7) . 

2. — Da matéria da sua intenção se vê que tem por 
bases uma violência preexistente e o receio de violências 
futuras (8) . Se a violência está passada e não há justo 

(5) Esta ação corresponde aos interditos Utipossidetis e Utrubi 
dos Romanos. Empregavam eles o Utipossidetis para a posse dos 
imóveis, o Utrubi para a dos moveis. SAVIGNY, §§ 38 e 39. Na 
nossa jurisprudência os dois interditos se reuniram em um só — o 
de força turbativa ou de manutenção. Doutr. das Aç., § 190; C. 
DA ROCHA, § 452. 

As coisas moveis podem facilmente ser subtraídas a atos de 
turbação. Daí vem o desuso da ação de manutenção para a posse 
dos moveis: alguns códigos modernos suprimiram-lhe esta aplicação. 
ZACHAMAE, § 187; Cód. Civil do Chile, art . 916. 

(6) Fr . 1, § 4 ; fr. 3, 11. D . Utipossidetis (43,17). Dontr. 
das Aç., § 190. LOBÃO, Interdit., § 284, Vej . SAVIGNY, § 37. 
Erti outras nações usa-se, em vez de cominar pena, obrigar-se o tra
balhador a prestar caução. SAVIGNY, § citado. 

Se o interdito é intentado depois de ano e dia, só se podem 
pedir os rendimentos que o turbador efetivamente arrecadou. F r . 1.*, 
pr . D . Utiposs., (47,17) e fr. 4 . D . de adquir. rer. dom., (41,1); 
Doutr. das Aç., nota 413. 

(7) MAKELDEY, § 265; MAYNZ, § 175. Nem mesmo contra 
os herdeiros do turbador, é admitida esta ação, salvo por fato próprio, 
isto é, se eles continuam a turbação. 

(8) F r . 1, p r . D . Utipossidetis (43,17): quo minus ita pos~ 
sideatis, vim fieri veto- F r . 1, § 4 ; fr. 3, § 11, D,, eodem. 
Doutr. das Aç., nota 412. 

— 6 
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receio de que contiue ou venha a se reproduzir (9), a dita 
ação deixa -de ser aplicável, porque tem cessado a sua ra
zão de ser — a violência: resta somente o mal causado, o 
qual pode dar lugar à ação de perdas e danos (10). 

3. — Pára que a ação de manutenção possa ser invo
cada, é mister que concorram os requisitos seguintes: 

1° Que o autor esteja na posse jurídica da coi
sa (11). 

2° Que a posse tenha sido turbada por atos de vio
lência (12); 

3." Que os atos de violência não acarretem a perda 
da posse, caso em que teria cabimento outro inter
dite (13). 

(9) Como, por exemplo, se o turi>ados aíwiu caminho pelo 
terreno, e tendo-se servido dde, depois o alandonou. 

(10) SAVIGNY (§ 37) sustenta que, segundo o Direito Ro
mano, este interdito podia ser intentado para por ele se obter a sim
ples reparação do dano causado, emlbora não houvesse receio de con
tinuação ou repetição da violência.. No nosso Direito, porem, o 
pedido da satisfação do dano causado entra como acessório do inter
dito, cujo objeto principal é fazer cessar a agressão contra a posse. 
Peíos prejuízos causados, uma vez cessada a turbação e não havendo 
receio de que se r^roduza, compete someníe a ação de perdas e 
danos. Vej. Doutr. das Áç., § 190. 

(11) I, § 5, de interdict., (4,15); fr. 3, § 8. D. Utiposs., 
(43,17) : Utípossidetis uti non posse et meritó, quia non possident. 
MEUÜO, L . 4, T. 6, § 30. 

(12) .Jfx. 1, § 4. D. Utiposs. (43,17); fr. 1, D. Utrubi 
(43,31). 

(13) Fr. 1, § 4. D. Utiposs. 
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Por violência ou força (vi) se entende todo o ato 
externo que impede ou embaraça o possuidor de livremente 
exercer o seu poder físico sobre a coisa. Nesta definição 
entra todo o ato que, em relação à coisa, é praticado con
tra a vontade do possuidor (14). 

A turbação pode consistir em atos positivos, como se 
o turbador, sem expulsar o possuidor, cultiva o terreno, 
corta árvores, levanta edifícios (15), ou em atos negati
vos, como se ele impede o possuidor de praticar daqueles 
atos (16). 

4. —̂  Â ação de manutenção se podem opor duas 
exceções, a saber: 

a) A de posse viciosa em relação ao réu, quando a 
posse alegada lhe foi tirada pelo autor com violência, ou 
clandestinamente, ou com o abuso denominado — preca
riedade (17), 

b) Prescrição de ano e dia, se é proposta pela fôr
ma sumária (18). 

(14) 'Fr. 1, §§ 5 e 7. D. Quod vi aut. ciam. (43,24): 
fr. 20, pr. D. eodem. SAVIGITÍT, § 37. A Gloza dominava a tur
bação —• vis inquietativa, e o esbulho violento 7— vis expulsiva. 

(15) Fr. 11. D. de vi., (43,16). 
(16) Fr. 3, § 4; fr. 3, § 2. D. Utipossidètis, (43,17) ; fr. 52, 

§ 1.». D. de adq. poss. (41,2), 
(17) Fr. 1, § 5; fr. 2. D. Utipossidètis: "Justa enim an 

injusta adversos caeteros possessio sit, in hoc interdicto niliil refert". 
(18) MELLO FREIRE, L . 4, T. 6, § 30. Doutr. das Aç., 

§ 192. Quando se pedem os lucros que o réu percebeu do fato da 
turbação, esta ação só prescreve eni trinta anos. Frag. citados à 
nota (2) acima; Doutr. das Aç., nota 417. Inteata<Èi dentro de 
ano e dia, s^;ue a marcha sumária. 
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5. — Esta ação pertence à classe das duplas ou mistas 
(judicia dupUcia) ( 19 ) , isto é, daquelas ações em que o 
autor pode se tornar réu, e o réu autor: o que em relação 
ao presente interdito ocorre de dois modos: 

a) Ou quando o réu prova que é ele quem efetiva
mente está na posse, caso em que deve ser mantido nela, 
sendo o autor condenado como turbador ( 2 0 ) . 

b) Ou quando prova que relativamente a elè a pos
se alegada pelo autor é viciosa, hipótese em que o autor, 
sendo reputado esbulhador, é condenado a restituir-lhe a 
coisa (21 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 503. — O possuidor manutenido, ou reintegrado, na 
posse, tem direito à indenização dos prejuizos sofridos, ope-
rando-se a reintegração à custa do esbulhador, no mesmo lu
gar do esbulho. — 510 e seg. 

Art. 507 — Na posse de menos de ano e dia, ruenhum pos
suidor será manutenido, ou reintegrado judicialmente, senão 
contra os que não tiverem melhor posse. 

/(19) I, § 17 de interdict., (4,15); pr. 37, § 1.». D. de oblig.. 
et áct. (44^7). 

(20) E' o que resulta da forma empregada "Uti possidetis.", 
SAVIGNY, § 37; MAYNZ, § 175. 

(21) Fr. 3, pr. D. Utipossidetis: "Si a nie possides, superior 
sum m interdicto". Na hipótese figurada o réu podia recorrer ao 
interdito de força espoliativa (unde vi) contra o autor, mas por 
evitar-se rodeio, permitiu-se-lhe alegar como defesa a matéria do 
dito interdito, al-vitre que produz de pronto o mesmo resultado. 
MAYNZ, dt. § 175. 
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Parágrafo único. Entende-se melhor, a posse que se fun^ 
dar em jzisto título; na falta de títtdo, ou sendo os títulos 
iguais, a mais antiga; se da mesma data, a posse atual. Mas, 
se todas forem duvidosas, será seqüestrada a coisa, enquanto 
se não apurar a quem toque. 

Art. 508 — Se a posse fôr de mais de ano e dia, o pos
suidor será mantido sumariamente, até ser convencido pelos 
meios ordinários. 

Art. 509 — O disposto nos artigos antecedentes não se 
aplica às servidões contínuas não aparentes, nem às descon
tínuas, salvo quando os respectivos títulos provierem do pos
suidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o houve. 

Art. 510 — O possuidor de boa fé tem direito, enquanto 
ela durar, aos frutos percebidos. 490, 512. 

Art. 511 —Os frutos pendentes <u> tempo em qu/e cessar a 
boa fé, devem ser restituidos, depois de deduzidas as despe-
zas da produção e custeio. Devem ser também restituidos os 
frutos coUiidos com antecipação. 

Art. 512 — Os frutos naturais e industriais reputam-se 
colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis repu^ 
tam-se percebidos dia por dia. 

§ 20 — / / . Embargos de terceiro possuidor 

A penhora judicial, não obstante útnportar a tirada 
da coisa de sob a detenção do possuidor para o poder de 
um depositário, não acarreta a perda da posse, a qual con
tinua a subsistir na pessoa de quem nela estava (22 ) . 

(22) Ord., L. 3, T. 86, § 1."... De msmeira que o conde
nado nem por si, nem por outrem fique por via algunia em posse 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 DIREITO DAS COISAS  

Efetuada em bens que não são do devedor, mas de 
terceiro, a penhora torna-se um ato ilegal e como tal se 
converte em um verdadeiro atentado contra a posse (23). 

Este atentado, porem, embora tenha por efeito sub
trair a coisa do poder físico do possuidor, c todavia con
siderado mera turbação, visto não poder se incluir na defi
nição de asbulho, por não trazer a perda da posse (24). 

Aquele, cuja posse é turbada por uma penhora ile
gal nos termos ditos, a lei concede um remédio possessório, 
conhecido pela denominação de Embargos de terceiro pos
suidor (25). 

O dito remédio não é senão a própria ação de manu
tenção (§ 19) revestindo pelas necessidades práticas do 
processo uma fôrma diversa (26). 

dos penhores. Posse aqui é tomada no sentido de simples detenção. 
(§ 8, nota 3 ) . GAMA, Deàs. 277, a. 3 ; Decis. 341, n. 3 ; MO
RAES, Execttt., L. 6, cap. 12, n. 48; PEREIRA E SOUZA, nota 788. 
Até a arrematação, compete ao executado o direito de usar do in
terdito de força e^wliativa (Unde vi) pela coisa penhorada, no caso 
de esbulho. E' de notar que pela nossa praxe pode o depositário 
do objeto penhorado usar da ação de manutenção. PEREIRA E SOUZA, 
citada nota 788 — o que não deixa de ser uma verdadeira anomalia. 

(23) Ord., L. 3, T.*86, § 17. 
(24) Consolidação das Leis Civis, ait. 821. 
(25) Ord.. L. 3, T . 86, § 17. Lei de 22 de Dezembro 

de 1761, § 12. E sendo igualmente certo que os Embargos de ter
ceiro senhor e possuidor contem, por sua natureza um remédio mera
mente possessório, sempre se ajuntam os títulos ainda que se não 
trate senão de justificar com eles a posse. 

Os Embargos de terceiro podem também ser de senhor, isto é, 
fundados no domínio. NTeste caso tomam a natureza da ação de 
reivindicação. 

(26} Os entbargos de terceiro teem por fim, não a recupera
ção da posse que nãó foi perdida, mas simplesmente a manutenção. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 87 

§ 21. — ///. Interdito proibitório 

Pode acontecer que o possuidor se ache sob a ameaça 
de turbação ou esbulho de sua posse. 

Se o receio é justo e fundado, lhe é permitido implo
rar ao juiz segurança contra o agravo iminente (27). 

Concede o juiz a segurança por via de mandado proi
bitório (28). 

No dito mandado se impõe preceito ao autor da 
ameaça para se abster de qualquer ato de agressão contra 
o possuidor, e se lhe comina pena pecuniária para o caso 
de transgressão (29). 

(27) Ord., L. 3, T. 78, § 5 : . . . Se algumi se temer de ou
tro qüe o queira ofender na pessoa, ou lhe queira sem razão ocupar 
e tomar suas coisas, poderá requerer ao juiz que segure à ele e suas 
coisas do outro que o quiser ofender, a qual segurança lhe o juiz 
dará. Doutr. das Aç., § 200. Consolidação das Leis Civis, ar
tigo 812, nota. Cód. Civil Port., art. 485. 

Turbação anterior e receio de novas turbações, ou turbação per
manente e. contínua, eis os elementos da ação de força turbativa. 

O receio de turbação iminente, sem turbação atual, é o funda
mento do interdito proibitório. 

(28) LoB., Interdit., § 101; Doutr. das Ag., § 205. 
,(29) Doutr. das Aç-, § 200. O réu pode contestar ou em

bargar o mandado: há as duas práticas. Embai^do ou contestado, 
o mandado se resolve em sitiqíles citação e a causa toma a forma 
siunária. (LoB., Doutr. das Aç., loc. ci t . ) . 

O mandado uma vez intimado ao réu, Se este lhe não faz opo-
si^o ou se a oposição é julgada improcedente, constitue um pre
ceito judicial, cuja transgressão sujeita o réu à pena cominada. 

A pena, no caso do réu incorrer nela, não pode ser havida se-
snão por ação ordinária. LOB., Interdit., § 101, Doutrina das Aç., 
§205. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 DIREITO I>AS COISAS 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 501 — O possuidor, que tenha justo receio de ser 
molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da 
tnolência iminente cominando pena a quem lhe transgredir o 
preceito. 

§ 22. — A ação de força espoliativa (ande vi) 

1. — Ao possuidor que é esbulhado da posse da coisa 

movei ou imóvel compete a ação de força espoliativa para 

recuperar a posse perdida (30 ) . 

(30) Ord., L. 4, T. 58, pr . ; L. 2, T. 1, § 2: MELLO, 
L. 4, T. 6, § 31. e Doutr. das Aç., § 185. 

A nossa ação de força espoliativa é em substância o interdito 
Unde vi do Direito Romano alterado e ampliado por influência do 
Direito Canônico e pelas práticas do foro. 

O interdito Unde vi tinha por objeto recuperar a posse dos 
imóveis (e não dos moveis), esbulhada por ato violento (zt') e só 
podia ser intentada contra o próprio forçador. SAVIGNY, § 40. 

A actio spolii, do Direito Canônico reproduziu o interdito Unde 
vi, apenas ccon uma inovação — a de poder ser dirigida contra o 
terceiro que recebeu a coisa, cônscio do espólio. C. 18, X, de 
rest. spol. 

E' verdade que alguns canonistas sustentavam que o C. 3 Rr 
dintegraHda, c. 3, § 1.°, consagrou uma outra inovação, — a de per
mitir o emprego do interdito em todos os casos em què se perde 
a posse sem causa legítima, não obstante não ter havido vioJênda. 
ZiEGLER, Quest. 1. 

lEsta opinião é de todo ponto infundada; repele-a o próprio texto 
invocado, bem como outras passagens do Direito Canônico. 

O C. RedintegrarMa não criou uma nova ação, mas tão somente 
estabeleceu uma exceção ení favor dos bispos espoliados, prescrevendo 
que eles não poderiam ser acusados perante o sinodo (ante accusar 
tionem, aut regularem ad synodum vocationem), antes de serem reinte-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 

O fim imediato desta ação é alcançar a restituição da 
coisa com todos os seus rendimentos e a indenização das 
perdas e danos resultantes (31). 

grados na igreja e bens de que houvessem sido despojados aut dolo, 
aut violentia malorum, aut per quascumque causas injtistas. 

Criando a exceção o C. Redint. pressttpõe a existência das ações 
pelas quais podiam os bispos rehaver a igreja e bens, a saber, a de 
reivindicação ou interdito Unde vi, segundo a hipótese ocorrente. E* 
esta a verdadeira inteligência do dito texto. SAVIGNY, § 50. 

O célebre C. 18 X, de rest. spoliator., ministra um argumento de
cisivo. 

Nesse capit., muito posterior em data ao C. Redinteg., Innocencio 
III declarou que o interdito Unde vi só poderia ser intentado contra 
terceiro, quando esse terceiro houvesse recebido a coisa em má fé, isto 
é, spolii conscitis: do que resulta evidentemente que o citado C. Re
dinteg., de data anterior, não permitia o emprego indistinto do Unde 
vi contra todo .possuidor injusto, porque o decreto de Innocencio III 
seria, alem de ocioso, ininteligível. 

Para que a permissão nò C« 18 X, de rest. spol., de se empregar 
o Unde vi contra o terceiro, spolii conscium, se essa permissão já esti
vesse incluída no C. Redinteg. f E para que a limitação do emprego do 
dito interdito ao caso do terceiro, spolii conscium, se pela suposta ge
neralidade do C. Redinteg. pudesse o interdito ser dirigido contra qual
quer terceiro? BOEHMER. ao C. Redinteg., nota 93, e ao C. 18 X, de 
rest. spoliat., nota 41. 

E' porem de notar que a tendência do Direito moderno é para am
pliar o interdito recuperatório a todos os casos de perda da posse por 
causa injusta, sem enabargo de não ter havido emprego de violência; 
tendência que tem prevalecido no nosso Direito. (Nota 10. abaixo). 
SAVIGNY, § 50; ZACHARIAE, § 190; Cód. Civil do Chile, art. 926; 
Cód. Civil da Luiziâniaj art. 3.418. 

(31) Fr. 1, § 31 e 41. D. de vi (43.16) ; fr. 6.15.19, D. eode^n. 
Doutr. das Aç., § 185. 

Calculam-se os rendimentos da data do esbulho: fr. 1, § 40, D. 
eodem. Na força nova pedem-se os rendimento percebidos e os que dei-
xaraon de sê-lo por culpa do esbulhador; na velha os rendimentos efe
tivamente aproveitados. Const. 4, C. Unde vi (8,4); fr. 1, § 15; 
fr. 19; fr. 13, § 12. D. de vi. Se a coisa não existe, restitue-se o 
seu valor; fr. l.«, § 42. D. eodem. 
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Só pode ser intentada: 
Pelo possuidor ou por seus herdeiros (32). 
Contra o autor ou esbulho, fosse o esbulho prati

cado por ele ou por mandatário seu (33). 
Ou contra terceiro que dele recebesse a coisa conscio 

do esbulho (34). 
Os herdeiros do forçador só podem ser demandados 

pelos lucros e vantagens que lhes tenham advindo do fato 
do esbulho (35). 

2. — O direito de exercer esta ação depende do con
curso dos requisitos seguintes: 

1." Que o autor tivesse a posse da coisa ao tempo 
do esbulho, quer essa posse seja justa, quer injusta (36). 

2." Que houvesse perdido a posse: 

a) Por força ou receio fundado de virulência imi
nente (37); 

(32) Fr. 1, § 30 e 44. D. de vi (43,16). 
(33) Fr. 3, § 10, D. Utipossidetis, (43,17), fr. 1.», § 12 e 15; 

fr. 1, § 10 e 12. D. de vi. 
(34) MENDES E CASTBO, P . 11, liv. 4, cajp. 10, n. 12; Doutr. 

das Aç., nota 387; ROCHA, § 453; ZACHARIAE, § 190, nota 9; CÓd. 
Civ2 do Oúle, art. 927. 

(35) Fr. 1, § 48; fr. 2; fr. 3, pr.; fr. 9. D. de vi, (43,16). 
Dotar, das Aç., § 387. 

(36) Fr. 1, § 9 e 23. D. de vi. I . § 6, de interdit. (4,15) : licet 
ís ab eo qui dejeck, vi, vd dam., vel pirecarío possidebat. 

(37) Fr. 1, § 3. 21, 29; fr. 3. § 6 e 7. D. de vi. Ord., L. 4, 
X. 58, pr. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 91 

b) Clandestinamente (38); 
c) Por abuso de confiança (precário) (39). 

3. — A ação de força espoliativa nzo se ilide com a 
exceção de domínio. O autor do esbulho é sempre conde-
tiado a restituir a coisa ao esbulhado, embora alegue do
mínio evidente e notório: fica-lhe, porem, salvo o direito 
<ie disputar por ação competente a propriedade da coi-
sfa (40). 

(38) Ord., L. 4, T. 58, § l.«. O \kio da clandestinidade em 
rigor só se .pode dar em relação aos moveis. Vej. § 15, nota 11 acima. 

(39) Ord., L. 4, T. 54, § 3 e 4; LOBÃO, AÇ. Suni. Dissert., 12, 
^ 25; Interditos, § 111. Consolidação das Leis Civis, nota 1 ao art. 509. 
Vej. § 8, nota 9 acima. A nossa prática admite o Unde vi contra 
qualquer terceiro que injustamente possue a coisa. Vej. MELLO, 4,6 
I 31; LOBÃO, Interdict., § 202 e 209; Cfr. C. C. do Chile, art. 926. 

(40) Ord., L. 3, T. 48, § 2; T. 78, § 3 ; L. 4, T. 58; pr. e 

A pena da perda do direito sobre a coisa, cominada ao forçador, 
caiu em desuso. Repert. das Ord., tom. 2, pág. 264, nota (6) : 
Consolid. das Leis Civis, nota ao art. 815. 

A disposi^o do Direito Romano, segundo a qual era inadmissivel 
nas ações possessorias a exceção de domínio, tem sido uniformemente 
aceita pelos códigos modernos. Cód. Civil do Chile, art. 923; Cód. 
Civil Port., art. 487. E^ta disposição não tem só por causa a re
pressão do procedimento do autor da violência, que, deixando de in
vocar a autoridade legal, se faz justiça por suas próprias mãos; mas 
resulta tairibem da diferença entre a ação possessória e a petitória. 

O doiranio e a posse são duas entidades radicalmente diferente^; 
cada uma é protegida por ações igualmente diversas; assim, pois, uma 
sentença proferida em ação possessória evidentemente não poderia 
constituir coisa julgada em relação ao dohmnio. 

Neste .particular o nosso, Direito reproduz o Direito Romano, e 
-está de harroonia com o Direito Moderno. Ord. 3, T. 40, § 2; T. 78, 
^ 3, e Liv. 4, T . 58, pr. e § 1.°. 

Pensam alguns dos nossos escritores que o Ass. de 16 de Feve-
at«ro de 1786, derrogou as citadas ordenações, permitindo ilidir-se o 
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A dita ação toma o nome de força nova quando in-

interdito restitutório com a exceção de domínio evidente e noíoria-
nienite constante dos autos. LOBÃO, Interdit., § 234. .Consolidação das 
L^is Civis, art. 818 e notas. 

Esta opinião é o resultado da inteligência errônea do dito Assento. 
A passagem do Assento que serve de fundamento à opinião alur 

dida é o período final da resposta ao 2.° quesito, verb. "até para se 
não seguir..." 

Entrara em diúvida se a lei de 9 de Novembro de 1774, dispondo 
que nos bens vinculados a posse civil passaria ao filho e neto, e na fídta 
destes ao irmão e sobrinho, havia excluído os bisnetos (2." quesito do 
Assento). 

O Assento, interpretando a dita lei, declarou que sendo a mente 
dela que a posse do defunto passe àqueles que tiverem um mais veros
símil e provável direito à propriedade, jamais poderia excluir os bis
netos em proveito dos irmãos e sobrinhos, e termina, dizendo: 

Que havendo um parentesco, em que se verifique sem depen
dência de maior discussão a certeza e preferência indubitavel do direita 
de sucessão; aquele que estiver nessa circunstância se deve julgar 
transmissível a posse, "até para se não seguir o visível absurdo de se 
julgar nós interditos restitutórios, e em outros casos ocorrentes n» 
foro, a referida posse àquele mesmo, a que pelo processo e evidencia 
notória dos autos se depreende não lhe dever ser julgada a proprie
dade". E' este o período invocado. 

A hipótese prevista pelo Assento nas palavras transcritas, e que 
ele quer evitar, é a seguinte: 

Se a posse civil se entendesse traínsferída ao que não é herdeiro 
certo, por exemplo, ao sobrinho do defunto, existindo netos; o sobrmho 
investido da posse poderia usar da ação de força, e o neto, herdeiro 
certo, não lhe sendo lícito al^;ar domínio, ver-se-ía obrigado a entre
gar os bens, objeto da posse ao sobrinho a quem por não ser herdeiro, 
não pertencia a propriedade dos bens: — absurdo este que resultaria 
da falsa inteligência da aludida lei, e que o Assento quer evitar. 

Mas como evita o Assento o dito absurdo ? Evita-o, não revogan
do as ordenações citadas, que, ao contrário, supõe vigentes, mas inter
pretando corretamente a lei de 9 de Novembro no sentido de negar a 
transmissão da posse ao que não é herdeiro certo e legítimo, isto é, 
no caso figurado ao sobrinho, o qual desde que se lhe nega a posáe, 
não poderia usar do interdito contra o herdeiro certo, — o neto, fican
do destarte afastada a hipótese que o Assento teve em vista prevenir. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 93 

tentada dentro de ano e dia, e de força velha, se intentada 

depois daquele lapso de tempo ( 4 1 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 504 — O possuidor pode intentar a ação de esbiir 
Iho, ou a de indenizarão, contra o terceiro, que recebeu a coisa 
esbulhada, sabendo que o era. 

Art. 505 — Não obsta à manutenção, ou reintegração na 
posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a 
coisa. NcU) se deve, entretanto, julgar a posse em favor dor 
qu£le a qv£m evidentemente não pertencer o domírdo. 

Art. 506 — Qu/mdo o possuidor tiver sido esbulhado, será 
reintegrado na posse, desde qae o requeira, sem ser ouvido o 
autor do esbulho antes da reintegrarão. 

Art. 507 — Na posse de m^nos de ano e dia, nenhum 
possuidor será marmtenido, ou reintegrado judicialmente, se-
não contra os que não tiverem melhor posse. 

O Assento, pois, em vez de revogar, confirma a disposição das 
Ord. citadas, isto é, que não se pode ilidir a posse com a alegação de 
•domínio, mas, para se evitar as conseqüências deste princípio em re
lação ao caso de que trata, nega a transmissão da posse civil ao que 
não é herdeiro certo e indubitavel. Basta ponderar, (o que toma 
tudo claro) que a posse de que trata o Assento — posse que do dcf-
íunto passa ao herdeiro — é uma posse excepcional, isto é, — posse 
que não pode existir sem um 'direito anterior que a fundamente, 
§ 12, I, n. 1. 

E' de notar que a faculdade que tinha a Casa da Siiplicaçâo de 
fixar por inteipretaçâo autêntica o sentido das leis, não incluia em si 
c poder de revogar os textos claros e expressos, como são os das 
Ord. citadas. 

(41) Ord. L. 3, T. 48; Dotr. das Ag., § 186 e 189. No pri
meiro caso, é sumária; no segundo, ordinária. 
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Parágrafo único. Entende-se melhor a posse que se furtr-
dar em justo título; na falta do título, ou sendo os títidos 
iguais, a mais antiga; se da mesma data, a posse atual. Mas 
se todas forem duvidosas, será tequestrada a coisa, enquanto-
se não apurar a quem toque. 

Art. 510 — O possuidor de boa fé tem direito, enqu^anta 
ela durar, aos frutos percebidos. — 490, 512. 

Art. 511 — Os frutos pendentes ao tempo em que cessar 
a boa fé devem ser restituidos, depois de deduzidas as despe-
zas da produção e custeio. Dever ser também restituidos os 
frutos colhidos com antecipação. 

Art. 512 — Os frutos naturais e industriais reputam-se 
colhidos e percebidos, logo qu£ são separados. 

Os civis reputam^se percebidos dia por dia. (Vide artigos 
513, 514, 515, 516, 517, 518 e 519). 

§ 23. — Destorço 

Não se pode recusar ao possuidor o direito de defen
der-se € sustentar-se na posse, repelindo pela força as vias 
de fato que são dirigidas contra a coisa possuida (42 ) . 

Este direito deriva do princípio da legitima defesa, 
não é, pois, um mero efeito da posse, tanto que pode tam
bém ser exercido pelo simples detentor (43 ) . 

(42) Fr. 45, § 4. D. ad kgem Aquil. (9,29); fr. 3, § 9 D. de 
vi (43,16) Eum igitur qui cum anríis venit, possumus armis repel-
lere. Cód. crim., artigo 14, § 2. 

(43) Zacar, § 184. Vej. 3, § nota 3, 2.?. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 95 

O destorço, direito que deriva da posse, é mais al
guma coisa do que o direito de defesa: não se limita à 
simples repulsa da violência, mas vai alem. 

A lei permite ao possuidor que e esbulhado da coisa, 
tomá-la por sua própria força e autoridade, contanto que 
o faça em ato seguido ( 4 4 ) . E' isto que no nosso Direito 
se chama — desforço. 

Na prática do desforço o possuidor deve guardar os 
princípios que regulam o exercício da legítima defesa 
(woderamen incuípatce tutela) ( 4 5 ) . 

CÓDIOO CIVIL 

Art. 502 — O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá 
manter-se, ou restituir-se por sua própria força, contanto que 
o faça logo. — 160, I. 

Parágrafo úvico. Os aMs de defesa, ou de desforço, não 
podem ir alem do indispensável à manutenção, ou restituição 
da posse. 

(44) Ord. L. 4, T, 58, § 2: " . . . antes que o forçador se ocupe 
em outro ato separado e diverso do da força". Estas palavras se 
aplicairi hoje a todos os casos de desforço; porquanto por incompa
tível com as teses fundamentais da nossa Constituição política, não 
prevalece mais a distinção que fazia a citada Ord. entre pessoas de 
pequena condição e fidalgos e cavalheiros para dar à estes maior 
espaço para o desforço. E assim se entendeu em Portugal, onde 
vigora um r^pune político igual ao nosso. Vej. Cód. Civil Portug.. 
art. 486. E nesse sentido era a lei romana, donde foi tirada a dis
posição da Ord. "Dumimodo sdamus non solum resistere penrússum, 
ne dejeotatur; sed etsi dejectus quis juerit, eumdem dejicere, non ex 
interziallo, sed ex continenti, fr. 3, § 9, D de vi (43,16). 

(45) Const. 1 C. unde vi (S,4) LOBÃO, Intet^dits., § 8. 
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CÓDIGO RBNAL 

Art. 32 — Não serão também criminosos: 
§ os que praticarem o crime em legítima defesa, pró

pria, ou de outrem. 
A legítima defesa não é limitada uinicamcnte à pro

teção da vida; ela compreende todos os direitos que podem 
ser lesados. 

Art. 34 — Para que o crime seja justificado no caso 
do § 2, deverão intervir conjuntamente em favor do delin
qüente, os seguintes requisitos: 

l.** — agressão atual; 

1." — impossibilidade de prevenir ou obstar-sc a 
ação, ou de invocar e receber socorro da autoridade pública; 

3.° — emprego de meios adequados para evitar o mal 
e na proporção da agressão; 

4." — ausência dè provocação que ocasione a agressão. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECÇÃO SEGUNDA 

Domínio, Modos de adquiri]% 
Ações 

CAPÍTULO I 

DOMINÍO: OBJETO E CARACTERES 

§ 24. — Noção do domínio 

O direito de propriedade, em sentido genérico, abran
ge todos os direitos que formam o nosso patrimônio (1) , 
isto é, todos os direitos que podem ser reduzidos ;& valor 
pecuniário (2) . 

(1) Neste sentido é a locução direito de propriedade empregada 
na Constituição, art. 179, § 22, Ato Ad., art. 10, § 3; Lei de 9 de 
Setembro de 1826, art. 1.»; Cód. Criminal, Parte III, Título 3.». 
Veja-se MACKELDEY, § 272. 

(2) Patrimônio é o acervo de todos os nossos haveres: — cons-
"titue uma universalidade de direito, um todo composto de bens di-
"versos reunidos sob a unidade da pessoa a que pertence. ZACH. § 168: 
IMAREZOU,, § 48. 

— 7 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO I>AS COISAS 

Mas, ordinariamente, o direito de propriedade é to
mado em sentido mais restrito, como compreendendo tão 
somente o direito que tem por objeto direto ou imediato 
as coisas corpóreas. Nesta acepção se lhe dá mais geral
mente o nome do domínio, consagrado por monumentos 
legislativos antiquíssimos e de significação mais espiritual 
€ característica (3) . 

Domínio é o direito real que vincula e legalmente 
submete ao poder absoluto de nossa vontade a coisa corpó-
rea, na substância, acidentes e acessórios (4), 

Compõem o nosso patrimônio: 
Os direitos reais, 
Os direitos pessoais, isto é, direitos a certas açÕes e prestações 

de outras pessoas — obrigações, créditos; 
A propriedade literária, a artística, a de invenções e descobertas. 
No sentido objetivo propriedade significa, não o direito mas a 

coisa que é objeto do direito: assim se diz: "propriedades urbanas, 
propriedades rurais". 

A propriedade literária e a artística ainda não se acham regula
das entre nós por lei; temos apenas a lacônica disposição do art. 261 
do Cód. Crim. acerca da contraieição. E' assunto, que atentas as 
suas peculiaridades, carece de disposições especiais, que não podem ser 
supridas pelas regras gerais de direito. 

Acerca da propriedade de invenções e descobertas veja-se a lei de 
28 de Agosto de 1826, e da de marcas de fabricante e negociante a de 
23 de Outubro de 1875 (n. 2.682). 

(3) Fr. 13 pr. D. adqu. rer. dom. (41,1): Dominium mihi, id 
est, proprietas adquiritur. Fr. 1, § 1.*' D. de senat. Silanian. et Clau-
dian. (29,5). Domini appellatíone continetur qui habet proprietatem. 
Assento de 6 de Fevereiro de 1786, 2.» quesito in fine: " . . . se de
preende não lhe dever ser julgada a propriedade. 

(4) Vej. ViNNio, Com. ao § 11, 1. de rer. division. (2,1) 
n. 3 . MACKEUJEY, § 272, MAYNZ, § 180, MUHIENERUCH, § 241. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 

Desta noção resulta: 

1-. Que o domínio envolve a faculdade de gozar de 
todas as vantagens e utilidades que a coisa encerra, sob 
quaisquer relações ( 5 ) ; 

2. Que € ilimitado e como tal indue em si o direita 
de praticar sobre a coisa todos os atos que são compativeis 
com as leis da natureza ( 6 ) ; 

3. Que é de sua essência exclusivo, isto é, contém 
em si o direito de excluir da coisa a ação de pessoas estra
nhas ( 7 ) . 

Estes são os caracteres fundamentais do domínio. 

Todavia e ele suscetível de limites e restrições que lhe 
pode impor ou a lei ou a vontade do senhor (dominus). 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 524 — A lei assegura ao proprietário o direito de 
vjsar, gozar e dispor de seus bens, e de reJtavê-hs do poder de 
quem quer que injustamente os possua. 

Parágrafo único. A propriedade literária, cientifica e ar
tística será regulada conforme as disposições do capitulo VI, 
deste titulo. 

(5) "Dominiuiri plena in rem potestas". 
(6) NuUus videtur dolo facere qui jure suo utitur: fr. 65 D. de 

reg. Jur. 50, Ass. de 2 de Março de 1786, verb. E alem. 
(7) MACKEXDEY, § 288, ZACHAR, § 194. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 DIEEITO DAS COISAS 

Art. 527 — O domínio presume-se exclusivo e ilimitado, 
até prova em contrário. 

Art. 529 — O proprietário, ou o inquilino de um prédio, 
«m que alguém tem direito de fazer obras, pode, no caso de 
dano iminente, exigir do autor delas as precisas seguranças 
contra o prejuízo eventual. 

DA PROPRIEDADE LITERÁRIA, CIENTÍFICA 
E ARTÍSTICA 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 649 — Ao autor de obra literária, científica, ou ar
tística, pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. — 1.346. 

§ 1.0 — Os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse 
direito pelo tempo de sessenta anos, a contar do dia do seu 
falecimento. 

§ 2." — Morrendo o autor sem herdeiros ou sucessores, a 
obra cai no domínio comum. — 653, parágrafo único. 

AH. 650 -— Goza dos direitos de autor para os efeitos 
econômicos por este Código assegurados, o editor de pvòlica-
ião composta de artigos ou trechos de autores diversos, reuni
dos num todo, ou distribuídos em séries, tais como jornais, re-
•Tnstas, dicionários, enciclopédias e seletas. 

Parágrafo único. Cada autor conserva, neste caso, o seu 
•direito sobre a sua produção, e poderá reproduzi-la em se
parado. 

Art. 651 — O editor exerce também os direitos a que se 
•refere o artigo antecedente, quando a obra fór anônima ou 
pseudônima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 101 

Parágrafo único. Mas, neste caso, quando o autor se der 
a conhecer, assumirá o exercido dos seus direitos, sem pre
juízo dos adquiridos pelo editor. 

Art. 652 — Tem o mesmo direito de autor o tradutor de 
obra já entregue ao dominio comum e o escritor de versões 
permitidas pelo autor da obra original ou, em sua falta, pelos 
seus herdeiros e sucessores. Mas o tradutor não se pode opor 
à nova tradução, salvo se fôr simples reprodução da sua, ou 
se tal direito lhe deu o autor. 

Art. 653 — Quando uma obra, feita em colaboração, não 
fôr divisivel, nem couber na disposição do art. 651, os color 
boradores, não havendo convenção em contrário, terão entre 
si direitos igvms; não podendo, sob pena de responder por per
das e danos, nenhum deles, sem consentimento dos outros, re
produzi-la, nem lhe autorizar a reprodução, exceto qvxmdo 
feita na coleção de suas obras completas. 

Parágrafo único. Falecendo um dos colaboradores sem 
herdeiros ou sucessores, o seu direito acresce aos sobreviventes. 

Art. 654 — No caso do artigo anterior, divergindo os co
laboradores, decidirá a maioria numérica, e, em falta desta, 
o juiz, a requerimento de qualquer deles. 

§ 1.° — Ao colaborador dissidente, porem, fica o direito 
de não contribuir para as despezas de reprodução, renunciando 
a SUA parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome 
se inscreva na obra. 

§ 2." — Cada colaborador pode, entretanto, individual
mente, sem aquiescência dos outros, defender os próprios di
reitos contra terceiros, que daqueles não sejam, legitimes re
presentantes. 

Art. €55 — O autor de composição musical, feita sobre 
texto poético, pode executá-la, publicá-la ou transmitir o seu 
direito, independente de aviorvsação do escritor, indenizando. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 DIREITO DAS COISAS  

porem, a este, que conserva direito à reprodução do texto sem 
a música. 

Art. 656 — Aquele que, legalmente autorizado, reprodu
zir obra de arte mediante processo artístico diferente, ou pêlo 
mesmo processo, havendo na composição novidade, será quanto 
à cópia, considerado autor. 

Parágrafo único. Goza, igualm,ente, dos direitos de autor, 
sem dependência de autorização, o que assim reproduzir obra 
já entregue ax> domínio comum. 

Art. 657 — Publicada e exposta à venda uma obra teo/-
trai ou musical, entende-se anuir o autor a que se represente, 
ou execute, onde quer que a sua audição não fôr retribuida. 

Art, 658 — Aquele que, com. autorização do compositor 
de uma obra musical, sobre os seus motivos escrever combi
nações, ou variações, tem, a respeito destas, os mesmos direi
tos, e com as mesmas garantias, que sobre aquela o seu autor. 

Art. 659 — A cessão, ou a herança, quer dos direitos de 
autor quer da obra de arte, literatura ou ciência, não trans
mite o direito de vMdificá-la. Mas este poderá ser exercido 
pelo autor, em cada edição sucessiva, respeitados os do editor. 

Parágrafo único. A cessão de artigos jornalísticos não 
produz efeito, salvo convenção em contrário, alem do prazo de 
vinte dias, a contar da sua publicação. Findo ele, recobra o 
autor em toda a plenitude o seu direito. — 1.350. 

Art. 660 — A União e os Estados poderão desapropriar 
por utilidade pública, mediante indenização prévia, qualquer 
obra publicada, cujo dono a não quizer reeditar. 

Art. 661 — Pertencem à União, aos Estados, ou aos Mu
nicípios : 

I — Os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas e repar-
tições. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 103 

/ / — As obras encomendadas pelos respectivos governos, 
e publicadas à custa dos cofres públicos. 

Parágrafo único,. Não caem, porem, no domínio da União, 
do Estado, ou do Município, as obras simplesmente por eles 
«iibvencionadas. 

Art. 662 — As obras publicadas pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal, não sendo atos públicos e documentos 
oficiais, caem, quinze anos depois da publicação, no domínio 
comum. — 666, IV. 

Art. 663 — Ninguém pode reproduzir obra, comentá-la 
ou melhorá-la, sem permissão do autor ou seu representante. 

§ 1." — Podem, porem, publicar-se em separado, formando 
obra sobre si, os comentários ou anotações. 

% 2." — A permissão confere ao produtor os direitos do 
autor da obra original. 

Art. 664 — A permissão do autor, necessária também para 
se lhe reduzir a obra a compêndio ou resumo, atribue, quanto 

.•a este, ao resumidor ou compendiador, os mesTnos direitos da
quele sobre o trabalho original. 

Art. 665 — E* igualmente necessária, e produz os mes
mos efeitos da permissão de que trata o artigo antecedente, 
a licença do autor da obra primitiva a outrem para, de um, 
rom/mce extrair peça teatral, reduzir a verso obra em prosa, 
e vice-versa, ou dela desenvolver os espisódios, o assunto e o 
pUmo geral. 

Parágrafo único. São livres os paráfrases que não forem 
verdadeira reprodução da obra original. 

Art. 66Q — Não se considera ofensa aos direitos de autor : 

I —.A reprodução de passagens ou trechos de obras já pu^ 
bUcadas e a inserção, ainda integral, de pequenas composi' 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 DIREITO DAS COISAS 

ções alheias no corpo de obra maior, contanto que esta apre
sente caráter cientifico, ou seja compilação destinada a fins 
literários, didáticos, ou religioso, indicando-se, porem, a ori
gem, de onde se tomarem os excerptos, bem como o nom^ dos 
autores. 

II — A reprodução, em diários ou periódicos de notícias 
e artigos sem caráter literário ou cientifico publicados em, ow-
tros diários, ou periódicos, mencionando-se os rvomes dos atu-
tores e os dos periódicos, ou jornais de onde foram transcritos. 

III — A reprodução, em diários e periódicos, de discur
sos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. 

IV — A reprodução de todos os atos públicos e documen
tos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios. 

V — A citação em livros, jornais ou revistas, de passa
gens de qualquer obra com intuito de crítica ou polêmica. 

IV — A cópia, feita a mão, de uma obra qualquer, con
tanto que se não destine à venda. 

VII — A reprodução, na corpo de um escrito, de obras de 
artes figurativas, contanto que o escrito seja o principal, e 
as figuras sirvam somente para explicar o texto, não se po
dendo, porem, deixar de indicar os nomes dos autores, ou as 
fontes utilizadas. 

VIII — A utilização de um trabalho de arte figurativa,. 
para se obter obra nova. 

IX -— A reprodução de obra de arte existente nas ruas 
e praças. 

X -^ A reprodução de retratos ou bustos de encomenda 
paHicvlar, quando feita pelo proprietário dos objetos enco
mendados. A pessoa representada e sevs sucessores imediatos^ 
podem opôr-se à reprodução ou pública exposição do retrato-
ou busto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 105 

Art. 667 — E' suscetível de cessão o direito, que assiste 
ao autor de ligar o nome a todos os seus produtos intelectuais. 

§ 1.» — Dará lugar a indenização por perdas e danos, a 
usurpação do nome do autor ou a sua substituição por outro, 
não havendo convenção que a legitime. 

§ 2.° — O autor da usurparão, ou substituição será, ou-
trosim, obrigado a inserir na obra o rvome do verdadeiro autor. 

Art. 668 — T^ÕJO firmam direito de autor para desfrutar 
a garantia da lei, os escritos por esta defesos, que forem por 
sentença mandados retirar da circulação. 

Art. 669 — Quem publicar obra inédita ou reproduzir 
obra em via de publicação ou já publicada, pertencente a ott-
trem, sem outorga ou aquiescência deste, alem, de perder, em 
benefício do autor, ou proprietário, os exemplares da repro
dução fraudulenta que se apreenderem, pagar-lhe-á o valor de-
toda a edição, menos esses exemplares, ao preço por que es
tiverem à venda os genuinos, ou em que forem avaliados. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exem
plares fraudulentamente impressos e distribuídos, pagará o 
transgressor o valor de mil exemplares, alem dos apreendidos. 

Art. 670 — Quem vender ou expvaer à venda ou à lei^ 
tura pública e remunerada uma obra impressa com fraude, 
será solidariamente responsável, com o editor, nos termos do 
artigo antecedente; e, se a obra fôr estampada no estrangeiro, 
responderá como editor o vendedor, ou o expositor. 

Art. 671 — Quem publicar quxüquer manuscrito sem per
missão do autor ou de seus herdeiros ou representantes, será-
responsável por perdas e danos. 

Parágrafo único. As cartas-missivas não podem ser pu
blicadas sem 'permissão de seus autores ou de quem os re
presente, mas podem ser juntas como documentos em auios-
judiciários. 
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Art. 672 — O autor, ou proprietário, cuja obra se repro
duzir fraudvlem,tamente, poderá tanto que o saiba, requerer 
a apreensão dos exemplares reproduzidos, siibsistindo-lhe o 
direito à indenização de perdas e danos, ainda qu£ nenhum 
exemplar se encontre. 

Art. 673 — Para segurança de seu direito, o proprietár 
rio da obra divulgada por tipografia, litografia, gravura, mol-
dagem, ou qualquer outro sistetna de reprodução, depositará, 
com destíno ao registo, seis exemplares na Biblioteca Nacional, 
no Instituto Nacional de Música ou na Escola Nacional de 
Belas Artes do Distrito Federal, conforme a natureza da pro
dução. 

Parágrafo único. As^ertidões do registo induzem a pro
priedade da obra, salvo prova em contrário. 

§ 25. — Decomposição do domínio 

O domínio encerra em si diversos direitos que são os 
elementos de que ele se compõe. Bstes direitos, mediante 
uma divisão lógica e natural, se podem reduzir aos se
guintes: 

1. Direito de posstãt, de deter fisicamente a coi
sa ( 8 ) . 

(8) Os jurisconsultos chamam a este direito jús possidendi por 
<]posição ao ftts possessionis. Vej. 2 nota 2.. E' o fundamento parti
cular das ações in rem, as quais teem por fim trazer o objeto às mãos 
de seu dono. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 107 

2. Direito de fazer dela os usos e empregos a que 
se presta (9) . 

3. Direitos a todos os seus frutos, rendimentos e 
produtos (10). 

4. Direito de transformá-la e desnaturá-la (11). 

5. Direito de dispor dela, isto é, de aliená-la em 
todo ou cm parte, por título oneroso ou gratuito, de gra
vá-la com ônus reais e de aíbandoná-la (12), 

6. Direito à substância da coisa (nuda pcoprie-
tas) (13). 

7. Direito: 

a) De defendê-la contra as violências e injúrias de 
terceiro 14); 

(9) Há coisas susceptiveis de uso que se reproduz, tais são as 
coisas não fungíveis {jus utendi), há outras, como as substârxias ali-
nientares, cujo uso importa a sua destruição definitiva {jus abutendi). 

(10) Jus fntendi. Vej. adiante, § 93. 
(11) Como o de cultivar a terra, de demolir, reconstruir o edi-

ífcio. B. CARNEIRO, L . 2, T . 1. § 48, n. 1. 
(12) Ord. h. 4, T. 11 pr. T. 36, § 1.», T. 43 § 11. Alv. de 20 

de Jimfao de 1774 preanâ): "pervertendo o uso do doniínio que compete 
à cada um para dispor de seus bens". Constituido, art. 179, § 22. N<» 
direito dè dispor os Romanos compreendiam o jus abutendi. 

(13) Fr. 4. D. de jure dot. (23,3), fr. 126, § 1." D. de verber. 
âgnific. (45,1). Tlal é o direito que fica ao proprietário, quando uin 
terceiro tem usufruto constituido sobre a coisa. Nao é mister dizer 
que "o direito à substância da coisa" contem em si a faculdade de 
dispor desse direito. 

(14) Cód. Crim., art. 14, § 2. Veja acima, § 23. 
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b) De reivindicá-la do poder de quem quer que 
injustamente a detenha (15); 

c) E de haver a satisfação dos danos que se lhe 
causarem (16). 

O direito que constitue"̂  a essência do domínio é "o 
direito à substância da coisa". Em torno desse direito vêem, 
por força própria, se agrupar os direitos elementares do 
domínio que se conservam dfôtacados em favor de tercei
ros, quando desaparece a causa legal em virtude da qual 
permaneciam desligados da pessoa do proprietário (17). 

Certo, os demais direitos que entram na composição 
do domínio, como o de usar da coisa, de perceber-lhe os 
frutos, podem ser transferidos à pessoa estranha sem que 
o dono deixe de ser o proprietário (18). Mas deixa de 
sê-lo, se o direito à substância da coisa passa a outrem. 

(15) I. § 1." de actionibus. (4,6) D. de rei vindicat. (6.1) ord. 
L.. 4, T. 54. 

(16) Cód. Crim., art. 21-32. Dotr. das Aç., § 68 e nota 123. 
h. 3 T. 31 pr. verb. "de maneira que sendo a coisa julgada... ord. 

(17) Como quando se extingue o usufruto, o uso, a habitação, 
casos eiii que o proprietário entra na plenitude do domínio. Da mesma 
sorte na enfiteuse o donúnio utSl, caido em comisso, se consolida no 
domínio direto. 

(18) Se o proprietário, por exemplo, cede em favor de terceiro 
o usufruto de seu prédio, perde o direito de retê-lo, de dispor dele e 
de praticar outros atos dominicais, enquanto dura o usufníto. No en-: 
tanto continua a ser tratado e considerado como proprietário. E por 
que? Porque conserva o direito à substância da coisa — nuda l>ro~ 
prietas. 

O direito à substância da coisa tem valor real porque mais tarde 
•virão se consolidar nde os direitos destacados. 
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§ 25-A 

-CÓDIGO CIVIL 

DO DIREITO DE TAPAGEM 

Art. 588 — O proprietário tem direito a cercar, murar, 
vaiar ou tapar de qualquer rrvodo o seu prédio, urbano ou ru
ral, conformando-se com estas disposições. 

§ 1." — Os tapumes divisórios entre propriedades rurais 
presumem-se comuns, sendo obrigados a concorrer, em par
tes iguais, para os despezas de sua construção e conservação, 
os proprietários dos imóveis confinantes. — &71. 

§ 2.' — Por "tapumes" entendem-se as sebes vivas, as 
cercas de arame ou de madeira, as valas ou banquetas ou 
quaisquer outros meios de separação dos terrenos, observadas 
as dimensões estabelecidas em, posturas municipais, de abordo 
com os costumes de cada localidade, contanto que impeçam a 
passagem de animais de grande porte, como sejam gado va-
<ium, cavalar e muar. 

§ Z."— A obrigarão de cercar as propriedades para deter 
nos limites delas aves domésticas e animais que exigem ta
pumes especiais, como sejam : cabritos, carneiros e porcos, cor
rerá por conta exclusiva dos respectivos proprietários ou de
tentores. 

§ 4." — Quando fôr preciso decotar a cerca viva ou repa
rar o muro divisório, o proprietário terá direito de entrar no 
terreno do vizinho, depois de o-prevenir. Este direito, porem, 
não exclue a obrigação de indenizar ao vizinho todo o dano, 
que a obra lhe ocasione. — 587. 

§ 5." — Serão feitas e conservadas as cercas marginais 
•das vias públicas pela administração, a quem estas incumbi-
rem, ou pelas pessoas, ou emprezas, que as explorarem. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 DraEITO DAS COISAS 

§ 26. — Objeto do domínio 

O objeto do domínio, como se disse em outro lugar 
(§ 24) não pode ser senão "coisa corpórea" (19). 

O domínio, uma vez radicado na coisa compreende: 

a) A coisa em toda sua substância e atributos; 
b) Os frutos (20); 
c) E todas as riquezas materiais a ela inerentes-

(21), sem necessidade de nova aquisição (22), 

Assim que: pelo que diz respeito aos imóveis, per
tencem ao proprietário, por virtude do domínio adquirido: 

(19) Coisas cor páreos são as coisas füsicas: — qwa tangi 
possunt. 

Incorpóreas são as abstrações do espírito — qua tangi non pos
sunt, consistem propriamente em direitos, que por convenção podem a 
seu turno ser objetos de outros direitos, tais como a herança, o usu
fruto, as servidões, as' obrigações, as tenças: teem valor pecuniário, 
fazetn parte do nosso patrimônio, e se compreendem no direito de pro
priedade em sentido lato. (§ 24, nota 2 acima) . 

(20) Fruto, em sentido próprio, é o produto periódico da coisa: 
fructtis est quidquid ex se nasàtur et renascitur. Debaixo desta deno
minação se incluem: 1.°, os frutos naturais, produtos orgânicos da. 
coisa, como as crias dos animais, as sementes das árvores; 2.", os fru
tos civis, rendimentos, benefícios que se tiram da coisa naturalmente-
estéril, como casas. (Vej. § 99, n. 5 adiante). 

(2Í) São produtos do solo, inorgânicos, como pedras, metais, 
(22) Tanto os frutos como os produtos acima enumerados cons

tituem acessões,\ mas aqui a acessão não é um modo de adquirir, mas-
um simples incremento da coisa, incremento que pertence ao proprie
tário, não por um novo título de aquisição, mas tão somente por' vir
tude do domínio já adquirido. Em outro sentido e sob outra relação-
de direito, a acessão é modo de adquirir. (Vej. § 38 adiante) . ZACH,. 
§ 202, nota (1), 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO BAS COISAS 111 

1. Os frutos, propriamente ditos^ como sementes, 
bosques, plantações (23). 

2. As pedreiras, as minas de sais, de metais, de car
vão de pedra e de quaisquer outros produtos naturais 
(24), exceto as de diamantes, que são da propriedade do 
Estado (25). 

3. As fontes, as nascentes, e as correntes dágua par
ticulares na extensão em que atravessam o terreno (26). 
O rio particular que serve de divisa entre os diversos donos 
pertence a cada um dos proprietários, en^ todo o compri
mento de sua testada até a linha tirada pelo centro do 
alveo (27). 

CK3DIG0 CIVIL 

Art. 526 — A propriedade do solo e do sicb-solo abrange 
a do quie lhe está superior e inferior em toda altura e em. toda 

(23) Fr. 44. D. rei\'indicat., (6,1) ; fr. 25, § 1.». D. de usuris 
et Iv. 2, T. 3, § 20, n. 1. 

(24) Decr. de 29 de Janeiro de t829; Decr.. de 18>de Dezembro 
de 1851; Condiç. 2.»; hei de 28 de Outubro de 1848, art. 33; Consoli
dação das Leis Civis, art. 903. 

As concessões de privilégios que o Gk>vemo Imperial está no há
bito de fazer a nacionais e estrangeiros para explorarem urinas de ouro, 
prata, carvão de pedra, existentes em terrenos particulares, são ver
dadeiros atentados contra o direito de propriedade. 

(25) Vej. Consolid. das Leis Civis, art. 52, § 2.°. 
(26) ftesol. <ie 17 de Agosto de 1775; LOBÃO, Águas, § 65 e 66;. 

B. CARNEIRO, L . 2, T. 6, § 30, n. 1; Lei n, 601, de 18 de Setembro 
-de 1850, art. 16, § 3, (argum.). 

(27) LOBÃO, Águas, § 67.: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 DIREITO DAS COISAS 

a profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, 
o proprietário impedir trabalhos, que sejam empreendidos a 
uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse 
algum em obstá-los. 

Art. 528 — Os frutos e mais produtos da coisa perten
cem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, 
por motivo jurídico, especial, houverem de caber a outrem. 

Art. 529 — O proprietário, ou o inquilino de um prédio, 
em que alguém tem direito de fazer obra, pode, no caso de 
éano iminente, exigir do autor delas as precisas seguranças 
contra o prejuízo eventual. 

DAS ÁRVORES LIMÍTROFES 

Art. 556 — A árvore, cujo tronco estiver na linha divisó
ria, presume-se pertencer em comum aas donos dos prédios 
xonfínantes. 

Art. 557 Os frutos caídos de árvore do terreno vizi
nho, pertencem ao dono do solo onde caíram, se este fôr de 
propriedade particular. 

Art. 558 — As raízes e ramos de árvores que ultrapassa^ 
rem a extrema do prédio, poderão ser cortados, até ao plano 
vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido. 

§ 27. — Domínio resoíúvel 

1. O domínio é um poder absoluto e exclusivo so
bre a coisa. Destes caracteres resulta que o domínio é de^ 
sua natureza irrevogável, isto é, que uma vez adquirido. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 113 

não pode ser desligado da pessoa do proprietário, senão 
de consentimento seu (28). 

Este princípio fundamental sofre apenas uma derro
gação, determinada por motivo de interesse público — a 
da desapropriação nos casos cm que o bem geral, legal
mente verificado, requer o emprego e uso da propriedade 
particular (29). 

2. Há, porem, uma espécie de domínio que por 
virtude do título de sua constituição é revogavel ou reso-
luvel, fenômeno este que ocorre quando a causa de aqui
sição do domínio encerra em si um princípio ou condição 
resolutiva do mesmo domínio, expressa ou tácita (30). 

A condição resolutiva, tem, como é sabido, efeito re
troativo, A resolução do domínio, portanto, pelo preen-

(28) Sentei dominus semper dominus. Odr. L. 3, T. 53, § 3 : 
"Porque o que em algum tempo foi senhor da coisa presume-se por 
direito ainda agora o ser". Constituição, art. 179, § 22. PEREIRA E 
SOUZA, nota 529. 

(29) Const. art. 179, § 22, Ato Ad., art. 10, § 3."; Lei de 9 de 
Setembro de 1826,- art. 1.°: "A única ^ceção feita ao direito de pro
priedade conforme a Const. art, 179, § 22". Lei n. 353, de 12 de 
Julho de 1845. 

(30) Como nos casos de venda com os pactos additio in diem 
(ord. L. 4, T. 4, pr.) à retro (ord. L. 4, T. 3, § 3) da lei Comis
sária (MELLO, L . 4, T. § 15), quando estas cláusdlas teem.a natui-
reza de condição resolutiva. C. TELLE, Manual do Tubell., § 240. 
A doação causa mortis com tradição da coisa é susceptível de ser re
vogada pela morte do donatário;. dg)ende, portanto, de condição re
solutiva e como tal lhe é aplicável a doutrina exposta. LOBÃO, Not. 
a Mello, L. 2.°, T. 10, § 4, n. 28. No mesmo caso está a propriedade 
fiduciária e o dote inestimado. 

— 8 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 DIREITO DAS COISAS 

chimento da condição resolutiva, retrotrai os seus efeitos 
ao tempo da aquisição (31) . 

Daí os corolários seguintes: 

1.° Aquele em favor de quem se opera a resolução 
do domínio é considerado como se nunca o tivesse alie
nado de si (32 ) . 

2.° Revogado o domínio, entendem-se ipso facto 
revogados os direitos reais concedidos ao tempo em que 
pendia a condição resolutiva (33 ) . 

3.° O proprietário em favor de quem se resolve o 
domínio, pode reivindicar a coisa de quem quer que a de
tenha (34 ) . 

3. Acontece às vezes que a aquisição do domínio ir
revogável em sua origem, vem a ser revogada por catxsa 
superveniente ( 35 ) . Nestes casos a revogação só produz 
os seus efeitos da data da causa que a determina (36) , don
de se segue: 

(31) Dominiwm revocobüe ex tunc. 
(32) ZACAR., § 196, 
(33) Resoluto jure concedentis, resolvitur jus coincessum. 

LOBÃO, Fascic. tom. 1.», Dissert. 5, § 103; Dig. Port., P . III, ar
tigo 366. 

(34) Fr. 41, D. de reivindicai (6,1): LOBÃO, Dissert. d t , 
§§ 118 e 119: Dig. Port., III, art. 379. 

(35)' Por exemplo: nos casos de revogação dá doação por in
gratidão (ord. L. 4, T- 63 pr . ) , por superveniênda de filhos (ord. 
L. 4, T. 63 pr.) Vinnio Quest. select. L. 2 c. 32; Doutrina das 
Aç., § 143, nota 297. 

(36) Donúnium revocobüe ex nunc. MACKEU>Ey, § 274. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 115 

1." Que são validos todos os atos praticados em 
relação à coisa antes da catxsa superveniente de revogação, 
tais como a alienação, a instituição de ônus ( 3 7 ) . 

2." Que, por conseqüência, a pessoa, a quem apro
veita a revogação, não tem ação real contra terceiros pos
suidores, senão pessoal contra aquele cujo domínio se re
solveu, para obrigá-lo ou a entregar a própria coisa ou a 
restituir o valor ( 3 8 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. Ml — Resolvido o domínio pelo implemento da con-
dição ou pelo advento do termo, entendem^se tam,bem resol' 
vidos os direitos reais concedidos na sua, pendência, e o pro
prietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivin
dicar a coisa do poder de quem a detenha. — 1.142. 

Art. 648 — Si, porem, o domínio se resolver por outra 
causa superveniente, o possuidor, que o tiver adquirido por 
título anterior à resolução, será considerado proprietário per
feito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, 
ação contra aquele, cujo domínio se resolve para haver a pró
pria coisa ou seu valor. 

§ 28. — Domínio pleno: domínio limitado 

O domínio se diz pleno, quando todos os direitos 
elementares que o formam se adbam reunidos na pessoa 

(37) Dig. Port., III, art. 138, ROCHA, § 760. 
(38) Dout. das Ag., § 143, Dig. Port., III, art. 139. MACKEL-

DEY, § 274. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 DIBEITO DAS COISAS 

do proprietário: (proprietas plena, dominium ple-
num) (39). 

A propriedade é de sua natureza livre; o domínio se 
presume pleno (40). Assim aquele que invoca um direito 
sobre a coisa alheia, como por exemplo o de servidão, ca
rece de prová-lo. 

Sempre que do domínio se destaca algum ou alguns 
de seus direitos elementares, se toma ele limitado ou menos 
pleno, e neste aspecto a sua compreensão varia segundo o 
número e a importância dos direitos separados. 

O domínio é limitado: 

1." Na enfiteuse. Neste caso o domínio, por assim 
dizer, se reparte entre o senhor direto e o enfiteuta. O pri
meiro conserva a núa propriedade; ao segundo passam os 
demais direitos inerentes ao domínio, como o de usar, usu
fruir, instituir servidões. O domínio tanto de um como 
de outro é menos pleno (41). 

2. No caso de uso, usofruto ou habilitação. Aqui 
o domínio do proprietário sofre menor desfalque do que 
na enfiteuse, mas perde parcelas importantes (42). 

(39) MuHLENBRucK, § 242; B. CARNEIRO, L . 2 T . 1, § 12, 
n . 4 . 

(40) Const. 9, 10, 11, C. de servit. et aq. (3,34) Quilibet 
fundus Hber á servitutibus esse presumitur, Lei de 9 de Julho de 1773 
§ 12: " . . . posto que de tais servidões se alegam posses imemoriais 
que são repugnantes à liberdade natural". ZACAR. § 194, n . 3 . 

(41) Vej. adiante §§ 147 e 151. 
(42) Vej. adiante, §§ 93, ^ 2 e 113. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 117 

3." Na propriedade fiduciária. O herdeiro fiduciá-
rio tem sem dúvida domínio sobre a coisa sujeita a iidei
comisso, em regra não pode aliená-la, e os ouns reais, com 
que mais a grava, se resolvem desde que o fideicomisso se 
transfere ao herdeiro fideicomissário (43). 

4." Nos casos de servidão, penhor e hipoteca (44). 
A propriedade sujeita a estes ônus reais toma a denomi
nação especial de propriedade gravada (45) . 

§ 29. — Restrições legais do domínio 

Alem dos limites que se originam na vontade do pro
prietário (§ 24), recebe o domínio certas restrições que 
as leis estabelecem por motivo de utilidade pública. 

Entre essas restrições se enumeram as seguintes: 

1. O ônus real da décima e mais impostos sobre a 
propriedade imóvel (46) ; 

2. O direito real do Estado sobre as minas de dia
mantes em terrenos particulares (47); 

(43) Const. 3, § 2 C. Com. de legat. (6,43), MACKEUDEY, 
§ 756. B. CARNEIRO, Liv. 2. T . 1, § 12, n. 11, A alienação que o 
fíduciário faz da coisa, objeto do fideicomisso só pode ser anulada pelo 
fideicomissário, quando o iideicomisso lhe é deferido. I/)BÃO, Notas 
a Mello, L. 3, T . 7, § 20. 

(44) Vej. adiante §§ 114, 163 e 174., 
(45) MACKEUDEY, § 273. 
(46) Lei de 24 de Setembro de 1864, art. 6, § 4. 
(47) Ord. L. 2, T. 26, § 16, T. 28 pr, e T . 34, § 4; Alv. de 

24 de.Dezembro de 1734, Decr. de 25 de Outubro de 1882, art. 9, Lei 
de 24 de Setembro de 1845, art. 9, Lei de 18 de Setembro de 1850. 
art. 16, § 4 e Decreto de 29 de Novembro de 1864. 
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3. A proibição: 

a) de se construirem edifícios junto às obras de 
fortifícações nacionais, salvo precedendo licença do go
verno, com a cláusula de se demolirem à custa do proprietá
rio (48); 

b) de cultivar, semear, ou ter gado a pastar dentro 
do espaço de quinze braças junto aos fossos, contra-escar-
pas e muralhas dos fortes e praças de guerra (49). 

4. As disposições de polícia administrativa e mu
nicipal que entendem: 

a) com o alinhamento, modo de construção e con
dições de solidez das casas nas cidades, vilas e povoados; 

b) com a demolição e reparo das que ameaçam 
ruina; 

c) com o estabelecimento de máquinas, oficinas é 
fábricas que podem prejudicar a saúde pública (50). 

(48) Alv, de 22 de Setembro de 1861, Av. de 11 de Dezembro 
de 1833. 

(49) Ordenanç. de 20 de Fevereiro de 1708, cap. 65 mandadas 
observar pela Resoluç. de 4 de Julho de 1754; Alv. de 30 de Maio 
de 1755. 

(50) L è de Outubro de 1828, art. 66, §§ í." e 3.°. Esta ma
téria é regulada nas posturas municipais. 

O dono de casa ou edifícios que ameaçam ruina pode ser constran
gido pelos vizinhos à demoli-los e a prestar caução pelo dano imir 
nente.: fr. 7 e 45 D. de dan. infet. (39,2) Doutrina das Aç., § 214). 

No nosso país as terras particulares não estão sujeitas à servidão 
legal de trânsito público. Const., art. 179, § 22, Lei de 29 de Agosto 
de 1827, art. 17 e Lei n. 601, de 18 de Abril de 1850, art. 16, § 1.» 
(arg.) . 

Nas cartas de sesmarias se imptmha esse ônus (o que era um re-
conhecim^ito de que ã propriedade particular não lhe estava sujeita 
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Há outras restrições legais que prendem diretamente 
com a matéria das servidões reais. Delas se tratará nos lu
gares convenientes (51). 

§ 30. — Condomínio 

. Poder essencialmente exclusivo, o domínio não pode 
pertencer, ao mesmo tempo, a duas ou mais pessoas, de 
modo que cada uma disponha da coisa por inteiro (in so-
lidum). Não se concebe domínio contra domínio: o do
mínio de um aniquilaria o domínio do outro (52). 

Mas bem pode a propriedade de uma mesma coisa 
pertencer em comum a diversos, tendo cada uma parte 
ideal (53); o que se verifica quando a coisa se acha indi-
visa (pro indiviso). 

por lei). A lei de 18 <ie Abril de 1850, cit., art. 16, § 1.° impõe o 
mesmo ônus às terras devolutas que forem vendidas, salvo o direito à 
indenização pelas benfeitorias e terreno ocupado. 

Em algumas. províncias, a legidação provincial sujeita as terras 
particulares à servidão de trânsito público, independentemente de in
denização pelo terreno ocupado pelo leito da estrada. 

(51) 'Vej. adiante, §§ 121 e 127. 
(52) Fr. 5, § 15. D. Commodat. vel contra (13,6). Et ait duo-

rum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse B. 
CARNEIRO, L . 2, T: 1, § 12, n. 6. 

(53) Fr. 5. D. stipult. serv. (45,3); fr. 25, § 1.». D. de verb. 
signifi., (50,166); fr. 8. D. de rei vindicat., (6,1); B. CARNEIRO, 
L. 2, T. 13, § 83, n. 1. 

O estado de cwnunhão pode resultar: 
De contrato como o de sodedadfe, ou de compra e venda, doação, 

se dois cottnpram ou recebem em doação uma mesma coisa; 
De sucessão legitima ou testamentária, se são dois ou mais her

deiros ; 
De fato addentaü, cwno a confusão de 3imites. 
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Nesta relação de direito a propriedade toma a deno
minação de compropriedade, condomínio (54). 

O estado de comunhão é regulado, em geral, pelos 
princípios seguintes: 

1. Cada comproprietário (iisgõejliyremente_de sua 
garte ideal (55) e em relação a essa parte, pode, indepen
dentemente de consentimento dos outros, exercer cm geral 
todos os direitos que se encerram no domínio, como alie
ná-la, constituir servidões e hipotecas. E', porem, de no
tar que os direitos reais concedidos a terceiros ficam depen
dentes do fato material da divisão (56) 

2. Mas, como a parte de cada condômino é pura
mente ideal € não lhe corresponde parte material fixada. 

(54) MAYNZ, § 181; ROCHA, § 466; Douir. das Aç., § 279 
eJiota615. 

(55) Fr . 68, pr. D . Pro sócio, (17,2) ; Comt. 3 C. de Com., 
rerum alienat., (4,50); MENDES, P . II, L . 4, cap. 3, n. 24. B . CAR
NEIRO, L . 2, T . 13, § 84, n. 3 . Assim o co-herdeiro antes dé par
tilha, piode vender a parte que lhe pertence na herança. 

(56) Const. 1. C. Commun. dividund., (3,39); Comt. Única. 
Si conta, res pig. (8,21); PARDESSUS, Servit. n . 254 a 258. Lei de 
24 de Setembro de 1864; art. 4, § 8; Reg. de 26 de Abrir de 1865, 
art. 242, 

O herdeiro, por exemplo, pode conceder uma servidão sobre a 
parte que lhe há de tocar no imóvel pro indiviso; mas como a ser
vidão pressupõe um corpo certo, o seu exercício fica em suspenso até 
a divisão. 

A parte que o devedor tem em uma coisa comum pode ser pe-
nhorada e arrematada; o arrematante sucede no <Hreito do executado; 
portanto entra a possuir a coisa como a possuía o executado. PEREIRÍX 
E SOUZA, nota 890; B. CARNEIRO, L . 2, T . 13, § 84, n . 4 . 
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não é lícito a nenhum deles dispor da coisa em si mesma, 
no todo ou cm parte fisicamente determinada, nem tão 
pouco transformá-la, mudar-lhe o estado ou destino (57), 
salvo: 

a) Precedendo consentimento de todos os só
cios (58). 

b) Ou quando o ato a praticar é necessário para a 
conservação da coisa (59). 

Todavia pode o comproprictário empregar a coisa 
comum nos usos a que é destinada, contanto que o faça 
sem prejuízo dos consócios (60). 

3. O comproprietário tem^ direito aos frutos, ren-
dímentos e acessões da coisa na proporção da sua parte 
ideal (61) e é, na mesma proporção, responsável pelas des
pesas de conservação, melhoramentos e maneio (62). 

(57) Fr. 28. D.Comm. dividund., (10,3) fr. 2. D. de servii. 
(8,1). B. CARNEIRO, L . 2, T. 13, § 84, ns. 2, 5, 6 e 7. 

(58) Nota antecedente. 
(59) Fr. 52, § 10. D. Pro-sodo (17,2); Const. 4, C. de 

sedific. privat., (8,10); B. CARNEIRO, dt., § 84, n. 85, n. 4 . 
(60) LOBÃO, Interdit., § 271; MACKELDEY, § 301. 
(61) Fr. 38, § 1.°; fr. 52, §§ 10 e 15; fr. 11. D. de Comm., 

dividtmd. (10,3); Ord. L. 4, T. 44, § 9; T. 96, pr . ; B. CARNEIRO, 
L. 2, T. 3, § 86, n. 7; Dotitr. das Aç., § 275, nota 604; § 410, 
nota 967. 

(62) Fr. 4. jy. de Comm. dividund., (10,3); Ord. L. 4, 
T. 44, § 10; B. CARNEIRO, L,. 2, T. 13, § 85; n. 4 ; § 86. n. 7 ; 
Do^tr. das Aç., § 275 e nota 605. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 DIREITO DAS <X)ISAS 

4. O estado de comunhão c de si provisório; a cada 
sócio assiste, portanto, o direito de a todo o tempo reque
rer a difisão, salvo estipulação em contrário (63 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS 

Art. 623 — Na propriedade em comum, compropriedade, 
ou condomínio, cada condômino, ou consorte pode : 

I — Usar livremente da coisa conforme seu destino, e 
sobre ela exercer todos os direitos compativeis com a indivisão. 

II — Reivindicá-la de terceiro. 

III — Alheiar a respectiva parte indivisa, ou gravá-la. 
— 757, 1.139. 

Art. 624 — O condômino é obrigado a concorrer, na pro
porção de sua parte, para as despezas de conservarão ou di
visão da coisa e suportar na mesma razão os ônus, a que çs-
tiver sujeita. 

Parágrafo único. Se com isso não se conformar algum 
dos condôminos, será dividida a coisa, respondendo o quinhão 
de cada um pela stia parte nas despezas da divisão. 

Art. 625 — As dívidas contraídas por um dos condômi
nos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o con-
traente; mas asseguram-lhe ação regressiva contra os demais. 

(63) Const. 5. C. Com., dividund, (3,7); Ord. L. 1, T. 68, 
§ 37; B. CARNEIRO, L . 2, T. 13, § 86, n, 10. 

A coniunhão que resulta do casamento é de sua natureza defini
tiva, e não cessa senão pela dissolução da sociedade conjugai. Direito 
de família, § 66. 
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Parágrafo único. Si algum deles não anuir, proceder-se-á 
conforme o parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 626 — Quando a dívida houver sido contraída por 
todos 08 condôminos, sem se descriminar a parte de cada 
um, na obrigação coletiva, nem se estipular solidariedade, en
tende-se que cada qical se obrigou proporcionalmente ao seu 
quinhão, ou sorte, na coisa comum. 

Art. 627 — Cada consorte responde aos outros pelos fru
tos que percebeu da coisa comum, e pelo dano, que lhe cau
sou. — 638. 

Art. 628 — Nenhum dos comproprietários pode alterar a 
coisa comum, sem o consendo dos outros. 

Art. 629 — A todo tempo será lícito ao condômino exigir 
o divisão da coisa comum. 

Parágrafo único. Podem, porem, os consortes acordar que 
fique indivisa por termo não maior de cinco anos, suscetível 
de prorrogação uUerior. 

Art. 630 — Si a indívisão fôr condição estabelecida pelo 
doador, ou testador, entende-se que o foi somente por cinco 
anos. 

Art. 631 — A divisão entre condômiivos, é simplesmente 
declaratôria e não atributiva da propriedade. — 532, I, 

Art. 632 — Qtumdo a coisa fôr indivisível, ou se tomar, 
pela divisão, imprópria ao seu destino, e os consortes nõo 
quizerem adjudicá-la a um só, indenizando ps otitros, será ven
dida e repartido o preço preferindo-se, na venda, em condi
ções igtiais de oferta, o condômino ao estranho, entre os con
dôminos o que tiver na coisa bemfeitorias mais valiosas, e, 
não as havendo, o de quinhão maior. 

Art. 633 — Nenhum condômino pode, sem prévio con
senso dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a 
estranhos. 
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Art. 634 — O condômino, como jqualquer outro possuidor, 
poderá defender a sua posse contra outrem. 488 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 

Art. 635 — Quando por circunstâncias de fato ou por 
desacordo, não fôr possivel o uso e gozo em comum, resolve
rão os condôminos se a coisa deve ser administrada, vendida 
ou alugada. 

§ 1.° — Se todos concordarem que se não venda, à maio
ria (artigo 637), competirá deliberar sobre a administração^ 
ou locação da coisa comum. 

§ 2.» — Pronunciando-se a maioria pela administração^ 
escolherá também o administrador. 

Art. 636 — Resolvendo-se alugar a coisa comum (artigo 
637), preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao es
tranho. 

Art. 637 — A maioria será calcuiada não pelo número; 
senão pelo valor dos quinhões. 

§ 1.» — As deliberações não obrigarão, não sendo toma
das por maioria absoluta, isto é, por votos que representem 
mais do meio do valor total. 

§ 2." — Havendo empate, decidirá o juiz, a requerimento' 
de qualquer condômino, ouvidos os outros. 

Art. 638 — Os frutos da coisa comum, não havendo em 
contrário estipplação ou disposição de última vontade, serão 
partilhados na proporção dos quinhões. — 627, 639. 

Art. 639 — Nos casos de dúvida, presumem-se iguais o9 
quinhões. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 125 

Art. 640 — O condômino, que administrar sem oposição 
dos outros, presume-se mandatário comum,. 

Art. 641 — Aplicam-se, nos casos omissos, c divisão do 
condomínio as regras de partilha da herança {arts. 1.772 e 
seguintes). 

DO CONDOMÍNIO EM PAREDES. CERCAS, MUROS E 
VALAS 

Art. 642 — O condominio por meiação de paredes, cêr" 
isas, muros e valas regula-se pelo disposto neste Código. (Arts.. 
554 a 588 e 623 a 634). 

Aat. 643 — O proprietário que tiver direito a extremar 
•um imóvel com paredes, cercas, muros, valas, ou vaiados, tê-
lo-á igualmente a adquirir meiação na parede, muro, vala, 
vaiado, ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que 
atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado (art. ,727). 
- - 571. 

Art. 644 — Não convindo os dois no preço da obra, ar-
bitrar-se-á mediante peritos, a expensas de ambos os confi-
•nantes. 

Art. 645 — Qualquer que seja o preço da meiação, en-
•quanto o que pretender a divisão não o pagar ou depositar, 
•nenfcum ÍÍSO poderá fazer da parede, muro, vala, cerca, ou 
qualquer outra obra divisória. 

DO COMPASCUO 

Art. 646 •— Si o compascuo em prédios particulares fôr 
estabelecido por servidão, reger-se-á pelas normas desta. Si 
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não, observar-se-á, no que lhe fôr aplicável, o disposto neste 
capitulo, caso outra coisa não estipule o título de onde resulte 
a comunhão de pastos. 

Parágrafo único. O compascuo em terrenos baldios e pú
blicos regular-se-á pelo disposto na legislação municipal. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MODOS DE ADQUIRIR O DOMÍNIO 

§ 31. — Condições gerais da aquisição 

A aquisição do domínio requer: — pessoa capaz de 
adquirir; coisa suscetivel de ser adquirida; — um modo 
de adquirir. 

1. Tetn capacidade para adquirir domínio todas as 
pessoas que teem a capacidade de direito (1) . Os incapa
zes de fato (2) , e as pessoas morais (3), só podem adqui-

(1) A teoria da capacidade das Pessoas, na moderna classifica
ção do Direito Civil, tem o seu lugar na Parte Geral. 

(2) Incapazes de fato são aqueles que, sendo capazes de Direito, 
todavia, ou por falta de desenvolvimento ou por fraqueza das faculda
des mentais, se acham inibidos de exercerem os seus direitos, como 
são os menores e os loucos. 

Acerca da incapacidade de menores, loucos e pródigos, veja-se 
D. de família, §§ 152, 165 e 169. 

(3) As corporações de mão-morta não podem adquirir ou pos
suir, por título algum, bens de raiz, sem especial concessão do corpo 
legislativo. Consol. das Leis Citds, art. 69. Basta, porem, licença do 
Governo quando se trata de aquisição de terrenos ou propriedades ne
cessárias para edificação de igrejas, capdas, cemitérios extra-muros. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 DIREITO DAS COISAS 

rir domínio por via de seus representantes — pai, tutor, 
curador, síndico ou procurador (4) . 

2. Pode ser objeto do domínio, como ou outro lu
gar se disse, toda coisa corpórea que é de sua natureza 
apropriavel c que não está fora do comércio (5) . 

3. A aquisição do domínio, como a de todo o di
reito derivado (6), resulta sempre de um ato, ou de um 
fato, isto é, de um ato livremente praticado pelo homem, 
ou de um fato casual a que a lei liga um tal efeito (7) . 

O ato ou fato, do qual deriva direta c imediatamente 
o domínio, é o que, na lingua do Direito, se denomina 
modo de adquirir. 

4. O modo de adquirir, é, em sua cxterioridade, 
um ato ou fato material, mas pressupõe um elemento mo
ral preexistente que o reveste de caráter jurídico e lhe co
munica a virtude de constituir ou transferir o do
mínio (8). 

hospitais, casas de educação e de asilo e quaisquer outros estabele
cimentos públicos. Lei 1.225, de 20 de Agosto de 1864, art. 1.° c 
Circul. de 22 de Outubro de 1864. 

(4) LOBÃO, Notas a Mello, L. 3, T. 3, § n. 3, Aç. Sum., § 117. 
(5) Tem aqui inteira aplicação o que se expôs acerca das coisas 

que podem ser objeto da Posse., § 6 adma. 
(6) E' saibida a distinção entre direitos originários (absolutos) 

e direitos derivados (hipotéticos). 
(7) Tal é a aluvião, a sucessão. 
(8) Justo título {causa adquirendi) é a causa remota, o prinapio 

legal justificativo da aquisição: por exemplo, na ocupação © justo tí
tulo é a liberdade natural de adquirir o que não tem dono; na tradição 
é o contrato. 
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Este elemento, os antigos escritores o chamavam justo 
título; mas como a idéia do justo título se acha virtual
mente incluida no modo de adquirir, visto que a lei não 
reconhece como modos de adquirir senão os que são con
formes o Direito, veiu afinal cair em abandono a teoria 
que do justo título separava como coisa diferente o modo 
de adquirir (9) . 

§ 32. — Divisão e enumeração dos modos de adquirir 

1. Os diversos modos de adquirir são suscetíveis 
das divisões seguintes: 

A. Em modos originários e derivados. 
O modo de adquirir é originário, quando o domínio 

adquirido começa de existir com o ato, de que diretamente 
resulta, sem relação de casualidade com o estado jurídico 
de coisa anterior. A classe dos modos originários compreen
de a ocupação, a acessão natural ou mista e a prescrição 
aquisitiva (10). 

O modo se diz derivado quando o adquirente sucede 
no domínio do proprietário-anterior. Nesta classe estão a 
acessão artificial, a especificação, a confusão, a comistão, 
a trodição e os demais modos. 

A dita distinção é de importância pelos seus efeitos 
práticos. 

(9) WARKOENIG., Inst., jur. Rom. Privati, § 318, MACKELDEY. 
§ 276, nota (2) , ZACH., § 178. 

(10) HEINECIO, Recit, L . 2, T . 1, § 341. MAYNZ, § 95. SA-
viGNY, Droit Rom., I II , capítulo 105. Vej . Cód. do Chile, art. 703. 
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No caso de aquisição originária, o domínio se ins
taura livre e cm toda a sua plenitude, tal como o consti-
tue a vontade do adquirente; na aquisição derivada, po
rem, a natureza e a compreensão do domínio é determi
nada pelo direito da pessoa de quem o adquirente é suces
sor (11); daí as duas conhecidas máximas: 

"Ninguém pode transferir a outrem direitos que não 
tem, ou mais direitos do que tem" (12). 

"Resolvido o direito do alienante, ipso facto resol
ve-se o direito alienado" (13). 

2. Em modo de adqurir por título singular (14), 
c por título universal (15), 

A aquisição se diz por titulo singular quando tem 
por olDJeto, não todo o patrimônio de alguém, mas coisas 
singulares, ou consistam em coisas individuais, como uma 
casa, um terreno, ou em uma universalidade como um 
estabelecimento comercial (16). 

(11) Fr. 177 D. de reg. júris (50,17) : Qui in jus dominiumve 
alterius succedft, jure ejus uti debet. Fr. 175, § 1 e fr. 54. D. codem., 
ZACH., § 181. 

(12) Nemo plus júris ad alium transferre .potest quam ipse habet. 
(13) Resoluto jure concedentis, resolviitur jus concessum.' 
(14) iSuccessio in rem, in singulam rerri, in siíigulas res,. segundo 

a frase do Direito Romano. 
(15)' Successio ,per universitatem, in universum jus. 
(16) Há universalidade de coisas, como um rebanho, e universa

lidade 4e direito, a que consta de coisas e direitos, como imi estabeled-
mento comercial, um pecúlio. Afora o patrimônio (ZACH, §§ 168 e 
179), todas as outras universaflidades de direito podem ser objeto de 
aquisição, por título singular, ipor exemplo, a herança depois de deferi
da. Na venda, da herança pelo herdeiro não há transferência a título 
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A aquisição é a título universal quando resulta de 
fato que importa transferenciai do todo o patrimônio de 
um indivíduo. No nosso Direito só temos um caso de 
aquisição a título universal: é o de sucessão legítima ou 
testamentária (17). 

Há numerosas e importantes diferenças entre o modo 
de adquirir por título singular e o modo de aquirir por 
título universal. Aqui nos limitaremos a notar o seguinte: 

Na sucessão a título universal todo o patrimônio do 
indivíduo (visto que ele desaparece da cena do Direito), 
passa a outrem que é cliamado a tomar o seu lugar vago. 
O adquirente sucede em todos os direitos reais e pessoais 
do seu autor e nas obrigações dele para com terceiros: — 
o sucessor continua a pessoa do autor (18). 

Na aquisição por título singular o direito passa ao 
sucessor tal como se achava constituído, com as vantagenSs 
restrições e ônus preexistentes (19), mas o sucessor não 

•umversúl, porque õ herdeiro não transfere todo o seu patrimônio, mas 
uiria parte desse patrimônio, a saber, a herança, em que sucedera e 
que como t̂al passara a fazer parte do seu patrimônio. 

(17) A sucessão, segundo o nosso Direito, só se abre ou por 
morte natural, ou pela entrada em ordem religiosa aprovada. 

Na hipótese de falência ou insolvabilidade os bens aJienaveis do 
falido ou insolyavel são todos dados em pagamento aos credores; mas 
não há transferência de patrimônio: o falido e o devedor insolvavel 
conservam os direitos inaliecaveis, os dotes de suas mulheres, etc. 

(18) Fr. 59 D. de reg. jur. (50,17) : Heredem ejusdem po-
testatis jimsque esse cujus fuit defunctus, constata. MAYNZ, § 95, 
ZÂCH., §§ 179 e 182. Autor, nesta acepção, significa a pessoa de quem 
o adquirente recebe a coisa, fr. 3, § 2 D. 43, 19. 

(19) Vantagens, como servidões ativas, ônus, como servidões 
passivas, hipotecas. 
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contrae responsabilidade pelas obrigações pessoais do alie-
nante (20 ) . 

3. Os modos de adquirir que naturalmente entram 
no quadro do Direito das Coisas, são os seguintes: 

Ocupação; 
Acessãò; 
Especificação; 
Confusão e Comistão; 
Tradição e Transcrição; 
Percepção de frutos da coisa alheia; 
Prescrição aquisitiva. 

4. A sucessão legítima e a testamentária, a doação 
causa moTtis, o legado e o casamento — modos de adquirir 
que tem por objeto, não hão somente o domínio, mas tani-
bem os demais direitos reais e os pessoais, pertencem a ou
tras secções do Direito Civil, ou como partes principais, 
óu Como dependências e desenvolvimentos lógicos (21) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 530 — Adquire-se a propriedade imóvel:' 

I — Pela transcrição do título de transferência no re
gisto do imóvel 531 a 535, 589, 676, 856, I. 

/ / — Pela acessão — 536 a 549. 
/ / / — Pela usocapião — 550 a 553. 
IV — Pelo direito hereditário — 1.572 e ségmntes. 

(20) MAYNZ, dt., § 95, ZACH., § 182. 
(21) Vej. Direito de família. Introdução. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO PRIMEIRO 

OCUPAÇÃO, ACESSÃO, ESPECIFICAÇÃO, CONFUSÃO, 

COMISTÃO 

§ 33. A — Ocupação 

A ocupação é o modo de adquirir domínio sobre a 
coisa que não tem dono (res nullius), pelo simples fato 
de apreendê-la com. o ânimo de possui-la como pró
pria (1) . 

A ocupação, portanto, só pode ter por objeto as coi
sas que não estão no domínio alheio, ou porque nunca 
pertenceram a ou trem (2), ou porque foram abandonadas 
pelo seu antigo dono (3) . 

Na infância das sociedades foi a ocupação a fonte 
primária e o modo mais fecundo de aquisição da proprie
dade. Hoje, porem, entre os povos cultos, é ela de uso li-

(1) Fr. 3 D. de acq. rer. dom. (41,1) ; Quod nullius tst, id ra-
tione naturdli occupanti conceditur. MELLO, L . 3 T . 3, § 2. E' apli
cável ao fato da apreensão tudo que se disse acerca da apreensão 
como elemento da Posse. Vej. § 10 acima. 

(2) OAIO, Inst., 2 § 66 . . . quia antea nullius essent. 
(3) Fr. I . D. Pro derelicto (41.7). 
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mitado: as riquezas naturais já se acham apropriadas ou 
pelos particulares ou pelo Estado: bam escasso é o número 
das coisas apropriáveis que permanecem na comunhão na
tural. 

O nosso Direito no seu estado atual só consagra duas 
espécies de ocupação: 

A ocupação dos seres vivos -— Caça e Pesca; 
E a ocupação das coisas inanimadas — Invenção ( 4 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

AH. 592 — Quem se assenhoriar da coisa abandoTiada ou 
airída não apropriada, para logo lhe adquire a propriedade, 
ruão sendo essa ocupação defesa por lei. — 603. 

Parágrafo único. Volvem a não ter dono as coisas mo
veis, quando o seu a^ abandona, com intenção de renunciá-las. 

Art. 693 — São coisas sem dono e sujeitas à apropriação: 

I — Os animais bravios, enquanto entregues à sua na
tural liberdade. — 595. 

/ / — Os mansos e domestieados que não forem assina
lados, si tiverem perdido o hábito de volta ao lugar onde cos
tumam recolher-se, salvo a hipótese do artigo 596 — 603 e 
seguintes. 

III — Os enxames de abelhas, anteriormente apropria^ 
dos, se o dona da cohneia, a que pertenciam, os não reclamar 
imediatamente. 

IV — As pedras, conchas e outras siibstâncias minerais, 
vegetais ou animais arrojadas às praias pelo mar, se não apre
sentarem sinal de domínio anterior. 

(4) MELM), L . 3, T. 3, §§ 4 e 5. ROCHA, § 416. 
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§ 34 B — Caça e Pesca 

1. Entram para o domínio de quem as apreende, 
as aves e as feras bravias que vagam soltas, as domestica-
das que recuperam a liberdade natural, e os peixes que não 
se acham retidos cm viveiros ou piscinas (5) . 

2. Para adquirir a propriedade do animal é mister 
segurá-lo com as nossas mãos, ou apanhá-los em nossas 
redes, laços ou armadilhas (6) . Sem embargo, reputa-se 
pertencer ao caçador a fera que ele persegue, já ferida de 
modo a não poder facilmente escapar, embora nssse ato 
outrem a apreenda (7) . 

(5), I . 1 2 d e r e r . divis. ( 2 . 1 ) . 
'Para os efeitos de direito os animais brutos {besiia) se dividem 

em três classes: 
Mansos ou domésticos, os que nascem e vivem sujeitos ao homem 

e o acompanham desde tempos imemoriais, como o cavalo, o boi, o cão. 
Bravios ou silvestres, os que supppsto possam ser domesticados, 

por natureza repelem o jugo:humano e vagão livres. 
Domesticados {mansuefactae), os que sendo de natureza bravios, 

se amansam e se habituam a procurar a habitação do homem: in sylvam 
ire et redire solent. O domínio do homem sobre os domesticados se 
perde quarído eles recuperam a liberdade natural: si recertendi ani-
mum habere desierent. 

(7) Port. de Donat. L . 2 c. 26, n . 16, IX>B.\O, Not. à Mello. 
L . 3, T . 3, § 4, n . 2 . D . Port. I I I , art . 6. Cód. do Chile, art. 617, 
C. C. Port., ar t . .388. 

Foi questão largamente discutidia entre os jurisconsultos romanos, 
se o- animal ferido de maneira a poder ser apreendido, pertencia ao 
caçador ou à outrem que o apreendesse. JUSTINIANO resolveu a ques
tão no sentido de que devia pertencer ao apreensor, pela razão "quod 
multa aocidere solent, ut eam (feram. non capias {Ins. cit. § 13) . A 
decisão de JUSTINIANO não foi aceita pelo uso moderno, segundo o 
qual prevEÚlece a doutrina exiposta no nosso texto, que sem dlúvida é 
mais conforme com os princípios de justiça. 
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3. O exercício da caça é livre a todos, contanto que 
se guardem as posturas municipais (8) . 

E' lícito caçar nas terras públicas e nas particulares 
que estiverem abertas (9), e pescar no alto mar, nos mares 
territoriais e nos lagos e rios públicos (10). 

4. Suposto sem consentimento do dono não seja 
permitido caçar em terras particulares, cercadas ou vaiadas, 
ou ainda nas abertas em que houver sementeiras feitas, fru
tos pendentes de arvoredo, ou plantações de qualquer gê
nero (11), nem tão pouco pescar em rios e lagoas parti
culares; todavia, como as feras bravias onde quer que va
guem, enquanto conservam a liberdade natural, não tem 
dono; as que com quebra da dita proibição, forem apa
nhadas em terras ou águas alheias, pertencem ao ocupante 
(12); mas fica ele responsável ao dono do terreno inva
dido pelo dano que com sua entrada houver '•ausado (13). 

(8) Const. art. 179, § 24. No antigo regime a caça não era 
indiõíint3.n:ente permitida a todos. Ord. L . 5, T . 88 e Alv. de 1 de 
Julho de 1776, § 4 . A polícia e o regime da caça e pesca são hoje da 
atribuição das câjioaras municipais, as quais providenciam a respeito 
em suas posturas. Consolid. das L. Civis, art. 886. 

(9) Alv. de 1 de Julho de 1776, §§ 1 e 3 . O dont» do terreno 
jpode proibir: é o direito de exclusão inerente ao domínio. 

(10) Alv. de 3 de Maio de 1812, § 1.°, e dfe 18 de Março de 
1798, § 1.0. Vej. o Decret. n. 2.756, de 27 de Fevereiro de 1861, no 
qual se estaWecem regras sobre a construção e conservação dos currais 
dte peixe nas costas, portos e águas navegaveiff do império. 

(11) Ailv. de 1 de Julho de 1776, §§ ? e 3 . 
(12) I . § 12 de Ter. divis. ( 2 . 1 ) : Nec interest feras bestias 

et volucres utrum in súo fundio quis cápiat, an in allieno. 
(13) Fr . 13, § ult. D. de injur. (47,10). Vin. ao § 12, I., 

nota. AJv. de 1 de Julho de 1776, § 2 . 
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5. Cedem igualmente ao ocupante as abelhas 

apreendidas em terreno próprio ou alheio (14) e os en
xames que deixam de ser perseguidos pelo dono da col-
mêa (15 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 594 — Observados os regulamentos administrativos 
da caça, poderá ela exercer-se nas terras públicas ou nas par
ticulares, com, licença de seu dono. 

Art. 595 — Pertence ao caçador o animdl por ele apreen^ 
dido, si o caçador fôr no encalço do animal e o tiver ferido, 
este lhe pertencerá, embora outrem o tenha apreendido. — 597. 

Art. 596 — Não se reputam- animais de caça os domes-
ticados que fugirem a seus doru)s, enquanto estes lhes anda^ 
rem à procura. 

Art. 597 — Si a caça ferida se acolher a terreno cercado, 
murado, vaiado ou cultivado, o dono deste, não querendo per
mitir a entrada do caçador, terá qv£ a entregar, ou expelir. 

Art. 598 — Aqv£le que penetrar em terreno alheio, sem 
licença do dono, para caça/r, perderá para este a caça qv^ 
apanhe, e responder-lhe-á pelo dano que cause. 

Art. 599 — Observados os regulamentos administrativos, 
licito é pescar em águas públicas ou nas particuUvres, com 
consentimento de seu dono. 

(14) I. § 14 de rer. divis. (2.1) Vin., Com. ao dt., § n. 1. 
(15) Inst cit, § 14. Dig. Port., II, art. 10. 
As pombas e os coelhos de origem européia trazidos para o Brasil 

são aqui considerados mansos, e portanto podem ser reivindicados pelos 
seus donos, provada a. identidade. 
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Art. 600 — Pertence ao pescador o peixe, que pescar, e 
o que arpoado, ou farpado, perseguir, embora outrem o colha. 

Art. 601 — Aquele que, sem permissão do proprietário, 
pescar, em águas alheias, perderá para ele o peixe que apanhe, 
e responder-lhe-á pelo dano, que lhe faça. 

Art. 602 — Nas águas particulares, que atravessem ter
renos de muüos donos, cada um dos ribeirinhos tem direito 
de pescar de seu lado, até ao meio delas. 

§ 35 C — Invenção 

A Invenção (achada), segundo espécie da ocupação, 
tem por objeto as coisas inanimadas que lião teem 
dono (16 ) . 

Adquirem-se por invenção e entram para o domínio 
do inventor ( 1 7 ) : 

1. As pedras, pérolas, conchas, o coral, o âmbar 
e quaisquer outras substâncias ou produtos naturais do 
mar, achados nas praias, nos mares territoriais e no mar 
alto (18 ) . 

(16) Vinnio, Com. ao § 12, I. de rer. dávis. (2.1) HEINECÍO. 
Recit., § 350, MELW, L . 3, T . 3, § 3. 

(17) A Invenção é espécie da Ocupação; é portanto manifesto 
que a aquisição por Invenção requer a apreensão da coisa achada. 

(18) I . .§, 18 de rer. divis. (2.1) ; CABEDO, P . I I . Decis., 48, 
ns. 9 e 10; Portugal, de Donat. L. 3, cap. 13, n. 92; MELLO, L . 3, 
T. 3, § 2. Nota. Suposto as praias (marinhas) e os mares territoriíds 
pertençam ao Estado, todavia a nossa jurisprudênda tem mantido a 
disposição do Direito Romano consagrado no texto. Cfr. o C. Civil 
Port., art. 468. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 139 

2. As coisas abandonadas por seus donos, isto é, 
postas fora do seu poder físico com a intenção de não 
querê-las mais possuir como próprias (19). O abandono 
não se presume (20). 

3. Metade do tesoiuo casualmente achado no pré
dio alheio (21). 

(19) I . § 46, de rerum divis. (2.1) Vm. Com. ao mesmo; 
MELIX» L . 3, T . 3, § 5. O abandono exige dois requisitos — a in
tenção de renimciar o domínio e a cessação do poder físico sobre a 
coisa, (da apreensão). Não se deve confundir o abandono com o sim
ples desamparo ou deserção. O proprietário pode deixar a coisa deserta 
ou ao desamparo, e sem embargo conservar o domínio, como acontece 
ma hipótese da Ord. L,. T. 90 (bens de ausentes). Vej. Direito de 
família, §§ 171-179. 

Pode ser ocupado por particular o imóvel abandonado? LOBÃO 
{Not. à Mello, L. 3, T. 3, § 5, n. 6) sustenta a negativa, dizenido que 
o inaovel, pelo fato do abandono, passa diretamente a pertencer' ao 
JEstado. 

Parece-nos infundada esta opinião. Não há lei escrita que atribua 
o imóvel abandonado ao Estado. No caso de dúvida ou questão entre 
o fisco e o particular, a decisão deve ser eni favor do particular. Nãio 
tem aplicação à hipótese o princípio em virtude do qual o Estado ad
quire a propriedade dás coisas perdidas e dos bens de ausentes, quan
do não são reclamados pelos donos ou seus herdeiros. Nestes casos, o 
Estado adquire a propriedade dos ditos bens ou por prescrição, ou 
como sucessor, em falta de herdeiros legais. Mas em relação ao imo-
vé. abandonado nos termos ditos, o Estado não pode invocar a pres
crição, porque não há prescrição momentânea, nem o direito de su
cessão porque não há sucessção em bem que não faz parte de herança 
aüguma. 

(20) Fr. 5, D. de Probat. (22.3) : Níemo suum jactare presu-
mitur. E' mister que o abandono seja expresso ou que resulte de atos 
<que virtualmente o cantenham. I<OBÃO, Not. à Mello, L. 3, T. 3, 
1). 3, § 5 ns. 4 é 5. 

(21) I . § 39 de rer. divis. 2 .1) : At siquis in alieno loco, non 
-data ad hoc opera, sed fortuito invenerit, dimddixjm domino soli conces-
sit et dimdium inventori. Cabed. P . 1, Deds. 56, Port. de Donat. 
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4. Por tesouro se entende em Direito "o depósito 
antigo de moeda ou de objeto precioso, enterrado ou es
condido, acerca de cujo dono não haja memória" (22) . 

O depósito, portanto, deixa de ser tesouro, se é de 
recente data, ou se alguém pode justificar propriedade so
bre ele. 

O tesouro pertence todo ao senhor do prédio, se foi 
achado: 

a) Pelo próprio dono do prédio, casual ou inten
cionalmente (23). 

L. 3, cap. 13, n. 91; LOBÃO, Not. à Mello, L. 3 T. 3, § 6. n. 3. Cód-
Civil francês, art. 716,. do Chile, art. 626=' Port. art. 424. 

;MEIXO (loc. d t . ) considera o tesouro como bem vago, a que 
não é achado senhor certo (Ord. L. 2, T. 26, § 17), e como tal per
tencente ao Estado. Esta opinião nos parece errônea. O tesouro, como-
se vê de sua definição legal, não se pode incluir nas classes de bens 
à que se refere a citada Ord. — "bens vagos a que não é achado se
nhor certo". Bem vago tem senhor que pode aparecer e justificar o 
seu direito; o tesouro é um depósito antigo, que não tem senhor, 
nem certo nem incerto, depósito sobre o qual ninguém pode justificar 
prcqjriedade: cujus non extat memória. 

Assiiri que: se alguém comparece e prova o seu direito sobre-
o depósito achado, deixa ele de ser considerado tesouro e passa a ser 
coisa perdida que se restitue ao dono: se o depósito é de recente data, 
é coisa perdida e não tesouro. E', pois, claro que a citada Ord. nã& 
tem aplicação ao tesourc-

A disposição do Direito Romano acerca do tesouro tem sido ge
ralmente adoptada pelos códigos modernos. 

(22) Fr. 31, § 1.» D. acqu. rer dom. (41,1): Thesaurus est 
vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non extat memória. Cód. Civií 
do Chile, art. 625. C. C. Port., art. 424. Sobre as diversas acepções 
da pala-vra tesouro, VINNIO, Com. ao cit. § 39 da Inst. n. 1. 

(23) I . cit. § 39; Const. Unic. C. de thesaur. (10.15). Cabe-
lhe metade como inventor, metade à título de acessão do prédio. Vej. 
adiante, § 151. 
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b) Ou por operário seu incumbido de pesqui-
zà-lo ( 2 4 ) . 

c) Ou por terceiro que o descobre em ato de pes-
quíza intencional não autorizada (25) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 603 — Quem quer qu£ ache coisa alheia perdida, 
há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. — 591, 592. 

Parágrafo único. Não o conhecendo, o inventor fará por 
•descobri-la, e, quxmdo se lhe não depare, entregará o objeto 
<ichado à autoridade competente no lugar. 

Art. 604 — O qu£ restituir a coisa achada, nos termos 
do artigo precedente, terá direito a uma recortupensa e à iru-
denização pelas despesas que houver feito com a conservarão 
•e transporte da coisa, si o dono não preferir abandoná-la. 

Art. 605 — O inventor responde pelos prejuízos causados 
<io proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido 
<Mm dolo. 

Art. 606 — Si, decorridos seis meses do aviso à autori
dade, ninguém se apresentar, que mostre domAnio sobre a coisa, 
-vender-se^ em hasta pública, e, deduzidas do preço as despe-
zas, mais a recompensa do inventor {art. 604) pertencerá o 
remanescenie ao Estado onde se deparou o objetivo perdido. 

(24) ZACHARIAE, § 200, n. 4. Mas se o operário ocupado em 
serviço que tinha outro fim, como o de lavrar a terra descobre algum 
tesouro, adquire metade, como inventor. Const. Unic. de thesaurar. 
(10.15). 

(25) Const. Unic. C. de thesaur. (10.15) : S i . . . in alieno loco 
thesaurum scrutatus invenerit, totum hoc locorum domino reddere com-
pellatur et velut temerator legis saluberrimae puniatur. 
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DO TESOURO 

Art. 607 — O depósito antigo de moeda ou coisas precio
sas, enterrado, ou oculto de cujo dono não haja memória, si 
alguém casualmente o achar em prédio alheio, dividir-se-á por 
igual entre o proprietário deste e o inventor. — 610, 727. 

Art. 608 — Si o que a^har for o senhor do prédio, algum 
operário seu, mandado em pesquizar, ou terceiro não auto^ 
rizado pelo dono do prédio, a este pertencerá por inteiro o 
tesouro. 

Art. 609 — Deparando-se em terreno aforado, partir-se-á 
igualmente, entre o inventor e o enfiteuta, ou será deste por 
inteiro, quando ele mesmo seja o inventor. 

Art. 610 — Deixa de considerar-se tesouro o depósito 
achado, si alguém mostrar que lhe pertence. — 607. 

§ 36 D — Coisas que não podem ser ocupadas 

N ã o podem ser adquiridas por ocupação: 

A. Por pertencerem ao Estado: 

1. As terras devolutas ( 2 6 ) ; 

(26) Lei n. 601, de 18 dfe Setembro de 1850, art. 1." Regul. 
n. 1.319, de 30 de Janeiro de 1854, arts. 86 e 87. 

Antes da promulgação da citada lei vigorava o costume de ad
quirirem-se por ocupação (posse era o teimo consagrado) as terras 
devolutas, isto é, as terras pátlicas que não se achavam aplicadas a 
algum uso ou serviço do Estado, províncias ou municípios. 

A dita lei abdiu aquele costume, e tomou dependentes de l ^ t i -
mação as posses adquiridas por ocupação primária, ou havidas do pri
meiro ocupante, até a sua data. Lei, art. 5, Reg. art. 24. 
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2. Os diamantes, ainda achados em terrenos parti
culares, salvo quando extraidos por concessionários de da
tas dentro dos limites da concessão (27). 

3. Os metais e pedras existentes em terras do domí
nio do Estado (28); 

4. Os despojos tomados a inimigos com que o Im
pério estiver em guerra (29) ; 

5. As embarcações pertencentes a corsários ou ini
migos, que se perderem e derem à costa nas praias do Im
pério, e os seus carregamentos, salvo convenção ou acordo 
em contrário (30); 

6. Os bens do evento, isto é, gado ou bestas a que 
não é achado senhor certo (31) ; 

{27) Ord. L. 2, T. 26, § 16, T. 28 pr. e §§ 34 e 40; Alv. de 
24 de Novembro de 1734, Lei de 24 de Setembro de 1845, art. 9; Lei 
de 18 de Setembro de 1850, art. 16, § 4 e Decreto dte 29 de Nov. 
de 1864. 

(28) Ord. L. 2, T. 26, § 16 e Decis. de 29 'de Janeiro de 1829. 
(29) MELIX), L . 3, T. 3, §; Lei de 20 de Dezembro de 1913 

(por arg.) . Nas guerras continentais é respeitada a propriedade par
ticular, salvo os objetos que se consideram artigos de,guerra. WHEA
TON, klement. du Droit Intemat. P . 4, cap. 2, §§ e 5 e 7. 

(30) Lei de 20 de Dezembro de 1713, derrogatória da Oird. 
L. 2, T. 32, § 1."; Reg. de 15 de Junho de 1895, art. 11, n. 5. Consi
dera-se boa presa a propriedadie particular do inimigo, apreendida no 
mar ou nos portos. WHEATON, dt., § 7. No Tratado de Paris de 
30 de Março de 1854, à cuja doutrina o Brasil também aderiu, esti
pulou-se a inviolabilidade da carga dos neutros em navios dfe inimigo, 
salvo contraibando de guerra. 

(31) Ord. L. 3, T. 94, Reg. de 15 de Junho de 1859, arti
gos 85 a 97. 

Os bens do evento, fora do nnunicípio neutro, pertencem à pro>-
vínda onde forem encontrados. Para os processos relativos aos bens 
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B. Por pertencerem a particulares: 

7. As coisas perdidas (32); 

8. Os bens de defuntos e ausentes (33); 

9. Os navios naufragados e seus carregamentos, os 
quais devem ser arrecadados c guardados, na conformi
dade do Código Comercial (34) e dos regulamentos fis
cais, para serem restituidos a seus donos (35). 

§ 37. — //. Especificação 

1. A Especificação, outro modo de adquirir domí
nio, é a operação pela qual alguém, transformando a coisa 
ou matéria pertencente a outrem, faz dela uma espécie 
nova, como se de bronze alheio funde uma estátua (36). 

do evento são competentes os provedores de resíduos. Lei 3 de De
zembro de 1941, art. 114, § 2, Reg. de 15 de Março de 1842, art. 2, 
§ 2; Kegul. de 15 de Junho de 1859, art. 86. 

(32) Cód. Crim., art. 260; Cód. Process. Crim., arts. 194 e 
195. Avis. de 20 de Junho de 1855. 

(33) Vej. Direito de família, § 172. 
(34) Cód. Com., arts. 731 e seguintes. 
(35) Reg. n. 2647, de 19 de Setembro de 1860, arts. 331 e 

seguintes. 
36) Acerca da Especificação não temos lei escrita. Rege a ma

téria o Direito Romano, como subsidiário, com as modificações do 
Uso mádemo. 

Alguns escritores consideram a Especificação como uma variedade 
da Acessão. Há erro neste modo de ver. Na Especificação não há 
junção de coisas alheia à nossa, mas simples transformação de coisa 
alheia por nosso esforço. VINNIO, Com. § 21. de rer. div. (2.1) n. 1. 
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Para que se verifique a especificação, é mister que a 
coisa, pela mudança, se transforme em outra; se o objeto 
passa apenas por uma modificação acidental que o deixa 
na sua fôrma antiga, não há especificação (37). 

2. A nova espécie pertence: 

a) Ao dono da matéria, se pode ser reduzida à sua 
primitiva fôrma, como no caso da estátua de Ibronze; 

b) Ao especificador, se a redução à antiga fôrma 
é impraticável, como na hipótese da estátua esculturada 
em mármore (38). 

Sc o especificador fez a nova espécie de matéria sua 
€ alheia, a nova espécie lhe pertence, se as matérias não 
podem retomar a fôrma antiga; se podem, cada um reti
rará a sua matéria (39). 

3. A razão fundamental da' diferença das soluções 
dadas à questão de saber a quem fica pertencendo a espécie 
nova é a seguinte: 

No primeiro caso a mataria, embora transformada, 
se entende subsistir, porque pode voltar à fôrma antiga; 
o dono, portanto, retém o seu domínio. 

(37) Assim não constituem nova espécie a lã que se tinge de 
púrpura, o livro que se encaderna. 

(38) I . § 25 de rer. divis. (2,1). Vej. a nota 41 aibaixo. 
(39) 1 . cit. § 25. ViNNio, Com. ao cit. § 6., Segundo o C. do 

Chile, art. 662, a nova espécie, na hipótese de que se trata, pertence 
ení comum ao especificador e ao dono da matéria, na proporção do 
preço da obra e valor da maitéria. No rnesn» sentido POTHIER, Prop. 
ntúmero 187. 

— 10 
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No segundo, porem, a matéria se reputa consumida 
com a obra, visto como não pode ser restituida ao estado 
anterior: com a extinção da matéria se extingue o domínio 
sobre ela e o especificador se apropria da nova espécie co
mo de obra de sua criação (40). 

4. E' porem de notar que quando o preço da obra 
excede consideravelmente o valor da matéria, a nova espé
cie pertence sempre ao especificador (41), 

5. Alem do que fica exposto, se requer, para que 
o especificador adquira à propriedade da nova espécie, que 
faça a especificação para si (42). 

6. Aquele que adquire a coisa especificada é obri
gado a indenizar ao outro o prcjuizo sofrido. 

Assim: se a adquire o especificador, deve indenizar 
ao dono da matéria o aumento de valor que lhe trouxe a 
aquisição, e se andou de má fé, todos os danos e perdas 
resultantes (43). 

(40) ViNNio, Com. ao cit. § 25, I., n. 4; MAYNZ, § 185. 
(41) -.MELLO FREIRE, L . 3, T. 3, § 8, ROCHA, § 420, Cód. Civil 

francês, arts. 570 a 572, Cód. Civil do Chile, art. 662. Vej. C. C. 
Port. art. 2.302. 

'No sentido ejqKJsto foi modificado pelo ttso moidemo o princípio 
estabelecido no citado § 25 da I . 

• (42) Fr . 25 e 27 D. adq. ter. dom. (41.1) ; VINNIO, loc. cit, 
inúmero 2. < 

(43) MAYNZ, § 185; MACKELDEY, § 278. No caso de má fé do 
especificador, isto é, de saber que a matéria é alheia, o áeu procedi
mento pode constituir o crime de furto, Cód. Crim., art. 257. Vej. 
Cód. Civü Port., art. 2.302, § 2, e art. 2.303. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 147 

Se, porem, adquire a nova espécie o dono da matéria, 
corre-lhe a obrigação de pagar o preço da obra, obrigação 
que cessa se o especificador procedeu de má fé ( 4 4 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 611 — Aquele que, trabalhando em matéria prima, 
obtiver espécie nova, desta será proprietário, si a matéria era 
sua; ainda que só em parte e não se puder restituir à forma 
anterior. 613, 617. 

Art. 612 — Se toda matéria fôr alheia, e não se puder 
reduzir à forma precedente, será do especificador de boa fé 
a espécie nova. — 613. 

§ 1.0 — ji/as, sendo praticavel a redução, ou, quando im
praticável, se a espécie nova se obteve de má fé pertencerá 
ao dono da matéria prima. 

§ 2.» — Em qualquer caso, porem, si o preço da mão de 
obra exceder consideravelmente o valor da matéria prima, a 
espécie nova será do especificador. 

Art. 613 — Aos prejudicados nas hipóteses dos dois ar
tigos precedentes, menos a última do artigo 612, § 1.», con
cernente à especificação irredutível obtida em má fé, se re-
sarcirá o dano, que sofrerem. 

Art. 614 — A especificação obtida por alguma das ma
neiras do art. 62 atribue a propriedade ao especificador, mas 
não o exime à indenização. 

(44) Inst. § 34 de rer div. (2.1) . Existe a má fé, quando o 
especificador sabia que a matéria era alheia. 
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§ 38. — /// . Acessão 

1. o senhor da coisa principal adquire de direito a 
propriedade das coisas acessótias que a ela aderem e que se 
lhe incorpoíem de uma maneira definitiva e permanente. 

A aquisição da coisa acessória se opera pelo simples 
fato da sua união com a principal. Não importa que a 
união seja causada por acontecimento natural ou por es
forço humano; nem tão pouco que a coisa acessória te
nha ou não dono. 

Este modo de adquirir domínio se denomina em Di
reito — acessão (45). 

2. A acessão assenta neste pricípio fundamental — 
"que o acessório segue a sorte do principal" (46). 

(45) ViNNio, Com., ao § 26, L, de rer. divis. 2 . 1 . ) ; MAYNZ. 
§ 186, MELU) FREIRE, L . 3, T . 3, §§ 7 e 8. 

A acessão se toma em dois sentidos, ou como modo de adquirir 
O donlmio, ou como a coisa acresci'da, acrescentada — incrementum. 
Neste último sentido é ela empregada no art. 4, § 2, da Lei de 24 de 
Setembro de 1864, e art . 142 § 4 do Decreto de 26 de Abril de 1865. 

Os frutos e produtos da nossa propriedade nos pertencem à título 
de acessão. Neste caso a acessão não é níodo de adquirir, porquanto 
quem tem o domínio da coisa tem direito aos frutos sem necessidade de 
nova aquisição: Pructus rei jrugifera ejus pars-est. Vej. § 26 acima, 
nota 4. 

(46) F r . 19, § 13 D. aur,, arg. leg. (34,2). Aocessio.cedit prin-
dpali. Res aocessoria sequitur rem prindialem. Accessorium sequituir 
suum iprincipale. 

A nossa legislação Wpotecária funda várias dte suas disposições 
sobre a dita r^;ra. Vej. Lei de 24 de Setembro de 1864, art. 2, §§ 1 e 
2, art . 4, § 2 e Decreto de 26 de Abril de 1865, arts. 139. 142,: §§ 1.», 
2.», 3.» e 4.» e art . 143, §§ 1.°, 3.' e 4.«, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 140 

Toda! questão, pois, relativa à aquisição de domínio 
pela acessão se resolve afinal na de saber, qual a coisa prin
cipal e qual a acessória. 

A acessão se pode dar, ou pela união de imóvel à 
imóvel, ou de movei a imóvel ou de movei a movei (47). 

CóDKJO CIVIL 

Art. 536 — A accessãa pode dar-se : 

I — Pela formação de ilhas. — 537. 

/ / — Por àluvião. — 538 a 540. 

/// — Por avtdsão. — 541 a 543. 

IV -r— Por abandono de alveo. — 544. 

V — Pela construção de obras ou plantações. — 545 
a 549. 

§ 39 A. — Acessão de imóvel a imóvel 

Há casos em que um imóvel se reputa incorporado 
a outro imóvel, do qual é tido como acessório. 

O dono do imóvel principal adquire por acessão o 
imóvel considerado acessório. 

Assim que: 

1." Cedem aos proprietários das terras marginais as 
ilhas que de novo se formam nos rios públicos e particu-

(47) A divisão da acessão em natural, industriai e irasta tem 
caido em <desuso por inexata. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 DIREITO DAS COISAS 

lares. Se nasce do meio do rio, a ilha pertence aos proprie
tários de uma e de outra margem, na proporção da testada 
de cada um até a linha que tirada pelo centro do alveo, o 
divide em duas partes iguais. Se acontece, porem, que a 
ilha surge entre esta linha e uma das margens, em tal caso 
acresce aos proprietários dessa margem (48). 

(48) I . § 22 de ter., divis. (2.1). Alvará de 28 de Maio de 
1791, § 29: "Quaisquer insoas. camalhões ou mouchões que obstarem 
ao encanamento, serão cortadas e destruídas... sem se considerar com
pensação aos possuidores, porquê se não deve aos usurpadores do alveo 
tio rio que com usurpação tem causado dano à navegação". O dtado 
§ 29 só nega indenização pelas ilhas e mouchões artificiais que consi
dera usurpações. Desta disposição se induz argumento à contrário 
sensu em favor da doutrina do Direito Romano exposta no texto. Vej. 
LOBÃO, Dissertação no fim do 1.° volume de Notas a Mello. 

No cap. I . do Regm. das lezirias e paués se atribue ao Estado a 
propriedade das ilhas e lezirias do Tejo pelo fundamento de estarem 
incluídas em terras reservadas para a coroa: dedaração que igualmente 
fornece argumento a contrário sensu em apoio da nossa doutrina. Vej. 
LOBÃO, Dissert. cit. 

MELLO, ( L . 3, T. 3, § 7) sustenta coní as disposições dos §§ 8 
e 9 da Ord., L. 2, T. 26, que pertencem ao Estado as ilhas nascidas 
nos rios públicos. Certo os rios navegáveis são públicos (cit. § 8), 
mas a ilha não é uma porção do rio, senão um acidente de álveo que 
por seu turno só é acessório do rio, enquanto o rio por ele corre. 
A inclusão das ilhas adjacentes às costas do mar entre as coisas do 
domínio do Estado, (§ 9)^ importa, como observa LOBÃO, a exclusão 
das ilhas formadas nos rioff; 

Segundo o C. Civil francês, arts. 560 e 561, o do Chile, art. 597 
e o português, art. 2.294, as ilhas nascidas nos rios públicos pertencem 
ao Estado. A doutrina do Direito Romano acerca deste assunto e do 
álveo abandonado dos rios públicos é para nós, atento o estado da pro
priedade territorial no Brasil, preferível às dos citados códigos. Que 
monta ao Estado, senhor entre nós de vastos domínios sob o nome de 
terras devolutas, adquirir a propriedade de uma ilhota que nasce no 
meio de algum rio navegável, ou do álveo do rio que muda o curso? 
No entanto, a aquisição dessa ilhota ou do álveo abandonado pode ser 
de grande vantagem ao pequeno proprietário das margens. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 151 

Continua a pertencer ao antigo proprietário o es
paço fechado, em forma de ilha, pelas águas do rio que se 
dividindo em dois braços, mais abaixo se reúnem em um 
só leito (49). 

2.° O alveo abandonado do rio público (50), que 
casualmente muda> o curso de suas águas, acresce aos do
nos dos terrenos marginais nos mesmos termos em que a 
ilha nascida no centro da corrente (51). O novo leito se
gue a condição do rio e se torna púiblico (52). 

Todavia, se a mudança da corrente foi feitai por uti
lidade pública, em virtude de deliberação do poder compe
tente, o espaço ocupado pelo novo leito deve ser legal
mente desapropriado (53), e para compensar a despesa 
da desapropriação, o álveo abandonado passa a perten
cer ao Estado (54). 

(49) I . § 22, de rer., divis. (2.1) Cód. Civil francês, art. 562. 
(50) Se o rio é particuflar, não há questão porque o âlveo aban

donado pertence aos proprietários marginais, não por acessão, ma."; 
pelo mesmo título porque Mies pertencem as margens. 

(51) I . § 23, de rer., divis. (2.1) LOB., Dissert., citada. POR
TUGAL, de Donat., L. 3 c. 4, n. 38. 

O que constitue prcq>riainente o rio, é a água corrente, O álveo 
segue a condição jurídica do rio: é público quando o é o rio. Se o rio 
ptúblico toma nova direção, o novo leito, embora aberto em terreno par
ticular, se toma público, e o álveo antigo, dtesde que é abandonado, per
de a razão porque era público — desinit esse publicus, diz ULPIA.NO. 
Portanto, nada de mais natural e conforme aos princípios do que — 
que o álveo abandonado acresça aos terrenos marginais. 

(52) I . § 23, de i«f., divis. (2 .1) . 
(53) Ck)nst. art. 179, § 22 e Lei de 9 de Setembro de 1826. 
(54) Alvarás de 12 de Maio de 1694, de 28 de Março de 1791, 

§ 30, e Alv. de 20 de Niovembro de 1795, art. 15. í,ei de 29 de Agos-
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152 DIREITO DAS COISAS  

3.° Cedem igualmente aos donos das margens: os 
acréscimos, mouchões e aterros que nelas lenta e insensi-
velmente se vão formando com o limo e os atritos, trazidos 
pelas águas do rio, bem como a porção de terreno que a 
corrente, retirando pouco a pouco, deixa descoberta (55) . 

Acresce finalmente ao proprietário da» ribanceira o 
fragmento de terra que se lhe vem juntar, impelido pela 
força das águas {avulsio); pode, porem, ser reivindicado 
pelo dono, antes de se ligar e se consubstanciar com o ter
reno onde € deposto ( 5 6 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 537 — As ühas situadas nos rios não navegáveis 
pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas 
as regras seguintes : 

I — As que se formarem no m£Ío do rio, consideram-se 
acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de 
ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a lir 
nha que dividir o alveo em, duas partes iguais. 

to de 1828, arts. 1 e 17 (ag.) Bagn., cap. 14, n. 474 a 478, LOBÃO, 
Motas a Mello, L. 3, 1). 3, § 7, n. 2. 

;No caso da desapropriação ser por utilidade provincial ou muni
cipal, ficará o álveo abandonado pertenoendo à província ou ao mu
nicípio? Parece que sim, atenta a razão â& lei. 

i(55) I. § 20, de rer. divis. (2 .1) ; fr. 7, § L"; fr. 12, pr.; 
fr. Í6 e 30, pr., § 1,», D. de adqu. rer. dom. (41.1). C. de alluvio-
ftibus (7. 41). Cód. do Chile, art. 650. Decret. 26 die Abril dr. 
1865, art. 143, § 4. 

Pertencem ao Estado quaisquer acumulações de terra, casuais 
ou artificiais, sobre o fundo do mar. Decis. n. 42, de 3 de Feve
reiro die 1852. 

(56) I. § 21, de rer. divis. (2. 1) ; VINNIO, Com. ao cit. §; 
Cód. Civil fr., art. 559; do Qiile, art. 652. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 153 

/ / — As que se formarem entre essa linha e umxi das 
margens consideratn-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos 
fronteiros desse mesmo lado. 

III — As que se formarem pelo desdobramento de um 
novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos 
terrenos à custa dos qztais se constituíram. 

Art. 538 — Os acréscimos formados por depósitos e ater
ros naturais, ou pelo desvio das águas dos rios, ainda que es
tes sejam navegáveis, pertencem aos donos dos terrenos mar-
ginais. 

Art. 539 — Os donos de terrenos que confinem com águas 
dormentes como as de lagos e tanques, não adquirem o solo 
descoberto pela retração delas, nem perdem o que elas inva^ 
direm. 

Art. 540' — Quando o terreno aluvial se formar frente 
a prédios de propriedades diferentes, dividir-se-á entre eles, 
na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem; 
respeitadas as disposições concernentes à navegação. 

Art. 541 — Quando, por força natural violenta, uma por
ção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, 
poderá o dono do primeiro reclamá-lo do segundo; cabendo 
a este a opção entre aqUiescer a que se remova a parte acres
cida, ou indenizar ao reclamante. — (Art. 178, § 6.", n. XI). 

Art. 542 — Si ninguém reclamar dentro em um ano, covr^ 
siderar-se-á definitivamente incorporada essa porção de terra 
ao prédio, onde se acha, perdendo o antigo dono o direito a 
reivindicár-Ut, ou ser indenizado. — (Art. 178, § 6.", n. XI). 

• Art. 543 — Qtumdo a avulsão fôr de causa não suscetí^ 
vel de aderência natural, aplicar-se-á o disposto quanto às 
coisas perdidas. — 603. 

Art. 544 — O alveo abandonado do rio público, ou par-
tievlar, pertence aos proprietários ribeirinJeos das duas mar-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 DIREITO DAS COISAS 

gens sem que tenham direito à indenização alguma os donos 
dos terrenos por onde as agitas abrirem novo curso. Enten
de-se que os prédios margivms se estendem até ao meio do 
alveo. 

§ 40 B. — Acessão de moveis a imóvel 

O senhor do imóvel adquire por acessão as coisas 
moveis que se lhe incorporam. 

Por força do dito princípio pertencem ao dono do 
imóvel: 

1.** As árvores nele plantadas e as sementeiras fei
tas, por terceiro, desde que começam a deitar raizes: — 
(plantatio et satio) (57). 

2." O edifício que construc em seu solo com mate
riais alheios (58). Ao dono dos materiais compete ação 
de indenização pelas perdas e danos resultantes (59). Sc 

(57) I. § 31 e 32, de rer. divis. (2. 1). Lei de 9 de Juího 
de 1773. B. CARN.,X. 2, T. 11, § 66, n. 1. O dono do terreno deve 
pagar as despesas da plantação. Repertório, tom. 4, pág. 549. 

(58) I . § 29, de rer, divis. (3. 1). B. CARNEIKO, L . 2, T . 1!, 
§ 65, ji. 1. Cód. do Chile, art. 669. O D. de 26 de Abrü de 1865, 
art. 143, § 1." pressupõe o dito princípio quando dispõe que a hipo
teca compreende os novos edifícios construidos no solo hipotecado". 

(59) PEGAS, 7, forens. cap. 241, n. 147; B. CARNEIRO, cit., 
§ 65, n. 10. 

O Direito Romano conferia ao dono dos materiais a ação de ligno 
juncto para haver o dobro do valor dos mesmos materiais, obrasse o 
construtor de boa ou má fé (I. § 29, de rer. divis. (21,1), fr. 7, § 10, 
D, de adq. rer. dom.). Este rigor tem sido r^rovado pelo Uso e 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 155 

não usa desta ação, pode reivindicar os materiais a todo 
tempo que sejam desligados do edifício (60). 

3.° O edifício construído cm seu solo por estranho 
(61). O dono do solo é obrigado a indenizar o edifício: 
I. pelo valor atual se esse valor é inferior ao custo; II. pelo 
custo se o valor atual lhe é superior (62). 

Por exceção da regra o edifício fica pertencendo ao 
construtor nos casos seguintes: 

a) Se foi levantado às claras e em presença do dono 
do solo, sem impugnaçáo de sua parte (63). 

b) Se vale muito mais do que o solo por elè ocupa
do (64). Nestes dois casos o construtor tem obrigação de 
pagar ao dono o valor do solo (65). 

Direito moderno. Cód. C. francês, art. 554, Qiile, arí. 668. No 
caso de má fé, pode haver furto (Côd. Crim., art. 257), e então o 
construtor será responsável pelo valor dos materiais e danos e pre
juízos resultantes. (Cód. Crim., art, 21). 

(60) I . § 29, de rer. divis. (21,), B. CARNEIRO, citado § 65. 
as. 9 e 10. 

,(61) I . § 30, de rer. divis. (2,1). LOBÃO, Casas, § 50 e 51. B. 
CARNEIRO, citado § 65, ns. 1 e 13. Decr. 26. Abril de 1865, cit. ar
tigo 143, § l.«. 

(62) Fr. 38, D. r«ivindicat., 6,1; POTHIER, Propriet., n. 346. 
Dig. Fort., I, arts. 548 e 549; ROCHA, § 449. C . C . Franc, art. 555. 
Vej. C. do Chile, art. 669. Segundo o uso woderjio subsiste a obri
gação de indenizar, quer o construtor estivesse de boa, quer de má fé. 
CujAcio, Obser., L. X, cap. 1.°. VOCT., Pandect, 6, 1, n. 36. LOBÃO, 
Casas, § 51 e nota 4 . 

(63) PEGAS, Tom. 6 ad ord. pág. 105; LOBÃO, Casas, § 5.»; 
ROCHA, §. 1 

(64) MELIX), L . 3, T . 3, § 8; LOB., Casas, § 51; B. CARNEIRO. 
cit. §65, n. 21. 

(65) Nota amtecedente. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 DIREITO DAS C?OISAS 

4.° As benfeitorias necessárias e as úteis que não 
podem ser separadas sem danificação do prédio (66). O 
senhor do prédio é obrigado a indenizar as benfeitorias 
pelo valor que acrescentam à sua propriedade (67). 

5." Finalmente, metade do tesouro casualmente des
coberto por terceiro no seu solo (68 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

DAS CONSTRUÇÕES E PLANTAÇÕES 

Art. 545 — Toda construção ou plantação, existente em um 
terreno, se -presume feita pelo proprietário e à sua custa, atê 
que o contrário se prove. 

Art. 546 — Aqiiele que semeia, planta, ou edifica em ter
reno próprio, com sementes, plantai ou materiais alheios, ad
quire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o 
valor, alem de responder por perdas e danos, se obrou de 
mú fé. 

Art. 547 — Aquele que semeia, planta ou edifica em ter
reno alheio, perde, em proveito do proprieário, as semeiües^ 
plantas e construções, mas tem direito à indenização. Não o 
terá, porem, se procedeu de má fé, caso em que poderá ser 

(66) Ord., L. 4, 11. 48, § 7; Decret. de 26 de Abrií de 1865, 
art. 142, § 3 ; Doutrin. das Ag., § 70 e nota 131; B. CARNEIRO, L . 2, 
T. 11, § 67. 

(67) VALASC, Cons., 83, ns. 25 a 28; B. CARNEIRO, cit. § 67, 
n. 11; Doutr. das Aç., dtada nota 131. Se a 'beníeitoria vale mais do 
que custou indeniza-se o custo. Cit. nota 131 da Doutr. das Ag.. 

(68) I. § 39 de Ter. divis. (2,1). Vej. § e nota 62, adima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 157 

constrangido a repor as coisas no estado anterior e a pa^ar 
os prejuízos. 

Art. 548 — Se de avfibas as partes houve má fé, adquirirá, 
o proprietário as sementes, plantas e construções, com encar
go, porem, de resarcir o valor das benfeitorias. 

Parágrafo único. Pres'Ame-se má fé no proprietário, 
quando o trabalho de construção, ou lavoura se fez em sua 
presença e sem impugnação sua. 

Art. 549 — O disposto no artigo antecedente aplica-se tam^ 
bem. ao caso de não pertencerem as sementes, plantas, ou ma
teriais a quem de boa fé os empregou em solo alheia. 

Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantais ou 
materiais poderá cobrar do pi-oprietário do solo a indenização 
devida, quanÂo\não puder have-la do plantador, ou construtor. 

§ 41 I. — Acessão de movei a movei 

A acessão de coisa movei a coisa movei é modo de ad
quirir propriedade, quando, fazendo-se a adjunção sem 
consentimento dos donos (69 ) , as coisas adjuntas ou se 
não podem separar ou se deteriorarão com a separação 
( 7 0 ) . Em qualquer destes casos adquire a propriedade da 
coisa acessória o dono da que é reputada principal ( 71 ) . 

(69) Havendo consentimento dos díMios, a propriedade do todo 
resultante dá adjunção das coisas, será regulada segundo a intenção 
das partes. 

(70) Fr . 6, fr. 7, § 1.0. D . ad esdiibend. (10,4) ; fr. 23, § 5, 
D . rei vdndicat. (6 ,1) . MELLO, L . 3, T . 3, § 8. 

(71) I . § 26, 33 e 34; L . de rer. divis. (2,1) ; fr. 23, § 5, 
D . rei vindicat. (6,1) ; MAYNZ, § 189; MUHLENBRUCH, § 253. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1S8 DIREITO DAS COISAS 

Em regra se diz principal aquela que pode subsistir 
por si, independentemente do concurso da outra.. Todavia, 
se considera sempre principal a que tem mais valor (72). 

Se a cnisa alheia é adquirida pelo autor da acessão, 
é ele obrigado a indenizar ao dono: — tanto quanto a sua 
aumentou de valor, se procedeu de boa fé (73); — todo 
o dano resultante, se de má fé (74). 

No caso contrário, isto é, se o autor da acessão perde 
a coisa em favor do dono da outra, só tem direito à inde
nização, dado que obrasse de boa fé (75). 

§ 42. — IV. Confusão e Comistão 

Em direito se denomina confusão (confusio) a mis
tura de líquidos ou liquefatos (77), e Comistão (Com-
mixtio) a de sólidos (77), 

O produto resultante da confusão ou dai comistão 
se torna comum entre os donos das substâncias mescladas. 

(72) PoTHiER, Propriet., n s . 170 e 173; ROCHA, § 420; Cód. 
Civil ÍT., arts . 566 a 569, C. do Chile, art . 659. Ridiculum est enim 
picturam Appellis vd Parrhasii in accessionem vilissimae tabulaae ce-
dere: I . § 34 de rer. divis., (2 ,1) . Os escritores de Direito Ro
mano costumani exprimir as diversas operações pelas quais se faz a 
adjunção de movei a movei pdas palavras — jerruminatio, pictura, 
scriptura, textura. 

(73) F r . 5, § 3 ; fr. 23, § 5. D . rei vindicat. (6 ,1) . 
(74) I . § 26 e 34, de rer . divis. (2 ,1) . 
(75) I . § 3 0 e 3 4 . 
(76) Ouro, prata fundidos, por ex«nplo. 
(77) Como trigo, centeio, ouro em pó . 
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sempre que a separação é impossível, ou a mescla seja efei
to do acaso, ou obra de um dos donos sem consentimento 
do outro (78). 

Quando a mistura se opera de acordo de ambos os 
donos, o resultado ainda é comum, não havendo estipu-
lação em contrário (79). 

Se da mistura de materiais de natureza diversa se 
fôrma uma nova espécie (80), a confusão nesse caso re
veste a natureza de especificação, c produz a aquisição do 
domínio tão somente em favor do seu autor (81). 

(78) T. § 27 e 28 de rer. divis. (2,1) ; MELU), L . 3, T. 3, § 8; 
PoTHiER, Propriet., n. 190. 

A confusão e comistão são regidas pelos mesmos princípios. A 
diferença que a I. nos §§ citados parece estabelecer entre uma e outra, 
é uma pura sutileza, como em seu tempo observou VINNIO. Com. ao 
§ 28, n. 2 e 3. Com efeito, no caso de comistão, se a separação se 
toma impossivel, o acervo resultante é pela natureza das coisas comum. 

(79) Vej. MAYNZ, § 190. 

Estabelecida a comunhão, os condôminos teem direito à pedir a 
divisão. A parte indivisa de cada um se estima e se determina se
gundo a quantidade e a qualidade da substância que lhe pertencia. 
I . cit. § 27; fr. 3, § 2; fr. D. de rei vindicat. (6,1), 

E' de notar que a confusão e a comistão, desde que estabelecem 
a comuiàião, importam transferência de propriedade. Cada um dos 
donos das matérias mescladas, que antes só tinha domínio na sua, 
tíkiquire por um daqueles fatos condomínio no produto resultante, no 
qual se indue a substância que pertencia ao outro. VINNIO, Com. 
ao cit. § 27, n. 1, 

(80) Como da mistura de ouro e prata derretidos: Sed et si di-
versoe materise sint et ob ia própria species facta sit, forte ex vino et 
melle mulsum, aut ex ouro et argentum electrum. I . cit. § 27. 

(81) Fr. 5, § 1.". D. rei vindicat., (41,1); VIN., Com. ao cit 
§27 ,n . 5; MAYNZ, § 190. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 DIREITO DAS COISAS 

CÓDIGO CIVIL 

DA CONFUSÃO, COMISTÃO E ADJUNÇÃO 

Art. 615 — As coisas pertencentes a diversos donos, con
fundidas, misturadas, ou ajustadas, sem o consentimento de
les, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem 
deterioração. 

§ 1.» — Não o sendo, ou exigindo a separarão dispêndio 
excessivo, subsiste indiviso o todo, cabendo a cada um dos 
donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com que entrou 
para a mistura ou agregado. — 58 c seguintes. 

§ 2." — Si, porem, uma das coisas puder considerar-se 
principal, o dono se-lo-á do todo, indenizando os outros. 

Art. 616 —• Si a confusão, adjunção, ou mistura se ope
rou de má fé, à outra parte caberá escolher entre guardar 
o todo, pagando a porção, que não fôr sua, ou renunciar às 
que lhe pertencerem, mediante indenização completa. 

Art. 617 — Si da mistura de matéria de natureza diversa 
se formar nova espécie, a confusão terá a natureza de espe
cificação para o efeito de atribuir o domínio ao respectivo au
tor. — 611 e segs. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO SEGUNDO 

TRADIÇÃO E TRANSCRIÇÃO 

§ 43 . — Noções gerais 

A deslocarão do domínio de uma pessoa para outra 
carece de uma manifestação visível, de um sinal exterior 
que ateste e afirme aquele ato diante da sociedade. Exige-o 
a natureza do domínio. Direito absoluto (erga omnes), o 
domínio obriga a todos, pode ser oposto a todos; impor
ta, pois, que todos conheçam as suas evoluções. Esta pu
blicidade, ainda mais energicamente a reclama a segurança 
dos interesses ligados à propriedade; — é ela necessária pa
ra prevenir as fraudes que a má fé de uns, protegida pela 
clandestinidade, pudera preparar em prejuizo da boa fé 
de outros ( 1 ) , 

(1) A necessidade de um sinal exterior para manifestar a trans
missão do domínio é confirmada pela história dsts legislações positivas. 
Vej. MAYNZ, § 178 e 191, REVIÊRE et HUGUET, Questions sur Ia trans-
cription. Observai, historiques et preliminar.; TROPLONG, Transcrip-
tion, n. 3 e seguintes. 

— 11 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 DIREITO DAS CX)ISAS 

No estado atual do Direito Civil, a Tradição e a 
Transcrição são os dois fatos externos de que a lei faz, em 
geral,, depender a transmissão do domínio (2) . 

Herdada do Direito Romano (3), a tradição é por 
sua natureza e pela falta de autenticidade, insuficiente para 

(2) O Cód. CivJl francês, inspirando-se nas idéias de GROCIO, 
WoLF, PuFFENDORF, BuRLAMAQUE c outros, repeliu dc seu seio a tra
dição como modo de transmissão do dominio, e estabeleceu francamente 
que o domínio se transfere pelo mero efeito 'das convenções (arts. 711. 
1.138 e 1.583). 

iMas a legislação é uma obra essencialmente prática, e como tal 
não pode abandonar a realidade dos fatos pelas especulações dos filó
sofos. O Direito francês teve afinal de ceder à força das coisas.. 
O próprio Cód. Civil, consagrando o princípio que "en fait de meu-
bles Ia possession vàut titre" (art. 2.279), restabeleceu de fato a tra
dição para os moveis. De feito, se a posse do movei é por si só título 
legítimo de aquisição, a fonte do domínio dos moveis transferidos vem 
a ser a tradição. Neste ponto, ainda com as linüíações ensinadas pelos 
jurisconsultos, vai o Direito francês alem do romano, o qual só ad
mitia a tradição como modo de aquisição, quando fundada em justo 
título. 

A doutrina do Código Napoleão ficou, portanto, pelo seu próprio 
texto limitada à transferência dos imóveis. Mas dentro desse limite 
mesmo d a foi ainda quase que anulada pela lei de 23 de Março de 
1855, que criou em França o regime da transcrição. 

(3) O antigo Direito romano cercava a transmissão das coisas 
mancipi (eram as que oonstituiam o verdadeiro patrimônio do ci
dadão) de ritos e formalidades solenes (a mancipatio e a cessio in 
jure) : a transmissão das coisas fiec mancipi (coisas do Direito das 
Gentes) se operava pela simples tradição. (MAYNZ, § 178 e 191). 
Mais tarde, com o progresso das riquezas e com o aumento das transa
ções da vida civil, foi naturalmente desaparecendo a distinção entre 
a propriedade Queritâria e a propriedade Pretoriana, de modo que já 
nos começos do século VI aquela distinção era apenas luna antigualha 
imitil, vasia de sentido, sem validade prática. JUSTINIANO, pois, pondo 
a íei em harmonia com o fato, a aboliu de direito e consagrou a tra
dição como o modo geral de transferir a propriedade. (C. unic, 
C. de med. jur., toJlend 7,25). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 163 

comunicar ao ato da transferência do domínio a firmeza 
e a notoriedade que lhe são mister. Assim que sob o seu 
regime exclusivo acontecia que um mesmo prédio podia ser 
secretamente alienado por seu proprietário a duas ou mais 
pessoas; um dos adquirentes vinha a ser inevitavelmente 
vítima da fraude (4) . 

E' de notar que a tradição como modo de aquisição do domínio, é 
um resultado lógico dos elementos orgânicos do Direito romano, como 
deixam entrever as seguintes palavras >de VINNIO : " Cur vero ad do-
minium transferendimi non placet, sufficere nudám convenientium vo-
luntatem? Nimirum quia nemo, ex ratione Juris gentium facto-suo 
rem (sive ea nullius sit, sive alterius), adquirit, nisi cujus potestati 
et manui subjecta sit; quod ita quisque consequitur, si eam íipprehen-
derit, si possessionem ejus nasciscatur. Non alitér autem possessio rei 
alienae apprehendit et per eam potestati nostroe res subjici potest, 
quam si dominus eam tradiderit in cujus tamdiu potestate est et ma-
net". Com. ao § 40, I . de rer. divis. (2,1). 

Assim que, adotando a tradição, o Direito romano cedia à natu
reza das coisas e se conformava com as suas próprias idéias funda
mentais sobre a aquisição da posse e do domínio; mas por certo, como 
observa TROPLONG (Transcript., n. 2), não levou em mira nem com as 
antigas formalidades da transmissão da propriedade, nem com a tra
dição, criar e desenvolver o crédito particular. 

(4) Exemplos: 

1." O senhor de um prédio vende-o sucessivamente a duas pes
soas; recebe de cada uma o preço ajustado, e faz entrega do prédio 
a um dos compradores: este é quem adquire o domínio, fosse o seu 
contrato anterior ou posterior em data. (Ord., L. 4, T. 7, pr.). O 
outro comprador fica a ver navios; não adquire domínio, portanto, só 
tem ação pessoal para haver o preço e as perdas e danos causados, 
ação que se tomará ineficaz se o vendedor cair em estado de ina>1-
vabilidade. 

2." O proprietário aliena o seu prédio com reserva do usufruto 
em virtude de cuja cláusula, o retém em seu prédio. (Constituto pos-
sessorio, § 14 acima). Posteriormente vende-o a outro comprador que 
paga o preço e dele toma posse. Mais tande, o primeiro comprador 
virá com a sua ação de reivindicação e há de inevitavelmente triunfar. 
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Para pôr cobro a resultados tais, de sobejo demons
trados por dolorosa experiência, e para dar à propriedade 
territorial a segurança e a estabilidade que de si mesma re
quer e que vivamente solicitavam os desenvolvimentos e as 
necessidades da vida moderna, o gênio inventivo do legis
lador criou um novo modo de transferência do domínio e 
de seus direitos elementares: — a transcrição dos títulos 
de aquisição em registros públicos (5) . 

Este sistema evidentemente se não podia aplicar à 
transmissão dos moveis. O movimento incessante de per
pétuo das coisas mobiliárias e a celeridade com que circu
lam de mão em mão, são de todo ponto incompatíveis com 
as lentidões inerentes à transcrição. A isto acresce a dificul
dade de fixar-lhes a identidade, A propriedade imóvel tem 
ao contrário, uma individualidade perfeitamente caracteri
zada e a sua mutação, menos freqüente e menos repetida, 
admite sem grave dano as demoras que acarreta o preen
chimento das formalidades da Transcrição. 

E' essa a razão fundamental porque a Transcrição 
só tem sido aceita como modo de'transferência dos imóveis. 

Algumas legislações, por timidez em romper com ve
lhas usanças, não a consagram como modo absoluto de 
transmissão do domínio de imóveis, mas requerem-na tão 

porque na hipótese figurada adquiriu o domínio. Ao segundo o)m-
prador só resta a ação pessoal contra o vendedor. 

A transcrição previne estas fraudes, bem como a de se hipotecar 
coisa já alienada ou gravada de ônus reais. 

,(5) Sobre a origem histórica da transcrição, TÍIOPLONG, Trans-
cription, n. 2, e Prej. Privil, et Hypoth. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 165 

somente para a validade dos efeitos da aquisição em rela
ção a terceiros (6) . 

Mas como quer que seja: ou requisito imprescindível 
para a transferência do domínio de imóveis (7) , ou uma 
formalidade para que os efeitos da aquisição possam ser 
validamente opostos a terceiros, a transcrição em todo o 
caso imprime ao ato a desejada publicidade e constitue pa
ra o adquirente uma fonte segura de esclarecimentos sobre 
pontos que muito lhe importa averiguar, a saber: 

Se o domínio do prédio persevera na pessoa do pro
prietário aparente; 

Se o domínio se conserva pleno, ou se tem sofrido 
desmembramentos com a instituição de uso, usofruto. ou 
de quaisquer outros ônus reais. 

O registro responde a todas estas questões de fato. 
Se o adquirente, pois, se deixa iludir c envolver pela frau
de, atribua-o a si que não à insuficiência da lei. 

Ainda mais: A transcrição, como se depreende de 
seus intuitos, não é só um princípio de segurança para o 
adquirente, é ainda o fundamento cardeal do regime hipo
tecário. 

. (6) Ld Francesa de 23 de Março de 1855. C. C. Pprt., art. 951. 
(7) C. C. da Holanda, art.. 1.495: "La proprieté de fei chose 

venldue ne será acquise à l'acheteur que par Ia tradition'*. 
Art. 671. "La livraison des immeubles s'opère par Ia transcrip-

tion sur les registres publiques". 
C. C. do Chile, art. 686: "Se efectuará Ia tradicioh dei do-

iriinio de los bienes raices por Ia inscripcion dei titulo en ei Rejistro 
dei Conservador". 

No nresmo sentido os códigos da Rrússia e Áustria. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 DIBErrO DAS COISAS 

Aquele que quer emprestar sob a garantia da hipó
tese tem tanta necessidade, quanto o adquirente, de conhe
cer a situação jurídica da propriedade territorial. 

Entre nós a transcrição é hoje o modo legal de trans
ferência de domínio sobre os imóveis (8). A tradição con
tinua a subsistir, mas tão somente para a transmissão do 
domínio que tem por objeto os moveis (9) 

§ 44 I A. — O que é tradição 

Há duas espécies de tradição: — a tradição nua 
(nuda ttaditio) e a tradição, modo de adquirir domínio. 

1. A tradição nua é a simples entrega da coisa, des
acompanhada da intenção de transferir o domínio. Tal 
é — a que se verifica no comodato, no penhor, no depó
sito, nos quais ela intervém como um dos elementos gera
dores do contrato (10); — a que se realiza em virtude do 
contrato de locação, em relação ao qual é um mero efeito 
da convenção sem conseqüências jurídicas diretas (11). 

(8) Lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 8; Decreto 
n. 3.453, de 26 de Abril de 1865, art. 265 e seg. 

(9) Ord. 4,5, § 1.°, e T. 1, e Álv. de 4 de Set. de 1810. 
(10) Há contratos que só se tomam perfeitos e acabados com 

a tradição:' obligaHo re conirahitur: são os contratos denominados — 
contratos reais, por oposição aos contratos consensuais que são aqueles 
que se formam pelo simples consenso das vontades. MACKELDEY,' 
§ 432, e MAYNZ, II, § 293 e 317. 

(11) Contratos que não são translatídos do domínio. LOBÂO, 
Not. à Mello, L. 3, T. 3, § 10, n. 3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 167 

2. A tradição, modo de adquirir domínio, consiste 
na entrega que o senhor de coisa corpórea faz dela a ou-
trem, concorrendo num a intenção de transferir e no ou
tro a de adquirir o domínio (12). 

Modo derivado de adquirir, a tradição não gera o 
domínio; pressupõe-no existente e limita-se a íransferí-lo 
de uma pessoa, para outra (13). 

A simples vontade das partes, em regra, não basta 
para operar •ai translação do domínio; é ainda necessário 
que a intenção se externe por um fato que ponha a coisa 
alienada sob o poder físico do adquirente: esse fato c a 
tradição (14). 

Assim que: "o domínio das coisas moveis não se 
transfere pelo mero efeito da vontade das partes, senão 
pelo acordo das vontadies e conseqüente tradição" (15). 

3. — O contrato produz tão somente um direito 
pessoal, isto é: para o alienante a obrigação de fazer a en
trega da coisa; para o adquirente o direito de exigir a tra
dição. Antes de cumprida a obrigação, não há domínio 
transferido: — o alienante retém a propriedade do objeto 
alienado e pode validamente dispor dele: o adquirente é 

(12) I . § 40, de rer. di^ás. (2,1) ; fr. 9 e 31. D. adq. rer. dom. 
(41,1) ; fr. 55, D. de oblig, et act. (44,7). 

(13) Fr. 20. D. adq. rer. dom., (41,1). 
(14) C. 20 C. de pact. (2,3) : Traditíonibus et usucaíxionibus. 

nem mídÜs pactis, dominia transferuutur. 
(15) Ord.. L. 4, T. 5, § 1.» e T . 7. AJv. de 4 de Setembro de 

1810: "Por meio da tradição passa o domínio para o comprador". 
(Vej. Cód. da Aust., art. 380; da Hdand, arts. 638 e 667, e do Chile, 
art. 670. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 DIREITO DAS COISAS 

um mero credor, com ação pessoal para forçar o alienante 
ou a entregar a coisa ou a restituir o preço no caso de ter 
sido pago (16). 

O cumprimierito da obrigação só se consuma pela 
tradição, e a tradição, uma vez realizada, desloca o domí
nio da pessoa do alienante para a do adquirente. 

O direito pessoal resultante do contrato (jus ad rem) 
ê, portanto, a força que pela tradição leva o domínio (jus 
in re) ao adquirente. 

4. — O princípio acima estabelecido, suposto seja 
uma das regras fundamentais do nosso Direito, sofre, to
davia, derrogações. 

Assim: por, exceção, o domínio se transfere, sem ne
cessidade de tradição: 

a) Pela abertura da sucessão legítima ou testamen-
tária, aos herdeiros e aos legatários de coisa certa (17). 

b) Por força das convenções matrimoniais, apenas 
realizado o casamento, ao cônjuge adquirente (18). 

c) Pela consumação do matrimônio celebrado se-
' gundo o costume do Império, a um e outro cônjuge (19). 

(16) Alv. de 4 de Setembro de 1810: "Deste contrato (com
pra e venda) nascem as ações pessoais ex empto et vendito, para sei 
haver por meio delas a coisa vendida e o preço. . . a ação de reivin
dicado é real e tem sua origem imediata no domínio". , 

(17) Lei de 9 de Novembro de 1774 e Assento de 16 de Feve
reiro de 1786. 

(laX LOBÃO, Not. à Mello, L . 3, T . 3, § 10, n . 3 . Vej, Direito 
de fatmília, § 51 e 52. No caso de se estipular dote estinrado, o domínio 
passa ao marido; no caso de doação passa ao cônjuge donatário. 

(19) Ord., L . 4, T . 46. Vej. Direito de família, § 57. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 169 

d) Por meto efeito do contrato de sociedade uni
versal, entre os consócios ( 2 0 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

DA TRADIÇÃO 

Art. 620 — O domínio das coisas não se transfere pelos 
contratos antes da tradição. Mas esta se süberUende, quando 
o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório 
{art. 675) — 494, IV, 868, 1.373. 

Art. 621 — Si a coisa alienada estiver na posse de ter
ceiro, obterá o adqwirente a posse indireta pela cessão que lhe 
fizer o alienante de seu direito à restituição da coisa. 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo e do antecedente^ 
parte final, a aquisição da posse indireta eqüivale à tradição. 

Art. 622 — Feita por qu^m não seja proprietário, a tra
dição não alheia a propriedade. Mas, si o adquirente estiver 
de boa fé, e o alienante adquirir depois o domínio, considera-se 
revalidada a transferência e operado o efeito da tradição, desde 
o momento do seu ato. — 521. 

Parágrafo único. Também não transfere o domínio a tra
dição, quando tiver por título um ato nulo. 

§ 45 B. — Condições 

O fato da tradição por si só é insuficiente para ope
rar a transmissão do domínio: — requerem-se as condi
ções seguintes: 

(20) Ord., L. 4, T. 44, § 1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 DIREITO DAS COISAS 

Pessoa capaz de alienar c pessoa capaz de adquirir; 

Justa causa de transferência. 

1. Só pode alienar aquele que é proprietário da 
coisa (21) e está na livre administração de seus bens 
(22). A tradição, feita por quem não é proprietário, não 
importa a translação do domínio (23); todavia, se o ad-
quirente está de boa fé e o alienante de futuro adquire a 
íropriedade da coisa, a transferência se entende revali-
iada (24). 

Pode a tradição ser realizada pelo alienante, ou por 
via de representante seu, como procurador, tutor, curador, 
síndico (25). 

(21) Fr. 20, D. adq. rer. dom. (41,1) : Traditio nihjl ampüus 
transferre debet vel potest ad éum qui accipit quam est apud eum qui 
tradit. 

(22) Fr. 46, D. adq. rer. dom. (41,1); I. § 2: Quibiis alien. 
licet vel non (2,8), LOBÃO, Notas à Mello, L. 3, T. 3, § 10, n. 3. Não 
podem alienar os menores, os loucos, os pródigos, as mulheres casadas. 
Vej. Direito de famüia, % 41, 152, 165 e 169. 

(23) • Neste caso aquele que recebe a coisa, estando em boa fé, 
adquire a posse que serve de base à prescrição. 

(24) Fr. 2, 3, D. de Except. rei venditae et raditae (21,3). Na 
hipótese figurada o adquirente pode repelir p alienante ou o seu su
cessor universal ou singular com a Exceção rei vendita et tradita. F ' 
muito conhecida a máxima: Quem de evictione tenet actio, eumdem 
agentem repellit exceptio. 

A dita excepção tem .sido adotada pelos códigos modernos. C. do 
Chile, art. 682, da Áustria, a«t. 366, veja-se MAYNZ, § 193 e 206. 

(25) I. § 42, 43, de rer. divis. (2,1) ; fr. 41, § 1.», D. adq. rer. 
dom. (41,1). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 171 

São em geral incapazes de adquirir por tradição os 
que são incapazes de contratar (26) . 

Por parte do adquirente a tradição vem a ser uma 
verdadeira tomada de posse, de consentimento do alie
nante, e se regula pelos mesmos princípios (27) . Esta to
mada de posse se verifica ou por ato do próprio adqui
rente ou de terceiro (28). Neste último caso o domínio, 
sempre que é essa a intenção do alienante, se reputa trans
ferido ao adquirente, ainda que o terceiro, traindo o man
dato, aceite a coisa para si (29). 

A tradição, feita ou aceita por terceiro, sem consen
timento do alienante ou do acipiente, é suscetível de ser 
revalidada por via de ratificação (30). 

2. A tradição requer nma justa causa translatícía 
do domínio: transferendi dominii catxsa (31) . A justa 
causa não é senão o concerto da intenção das partes — de 
transferir e adquirir o domínio (32), um contrato (33), 

(26) LOBÃO, Not. à Mello, L. 3, T. 3, § 10, n. 3 . Tais sã' 
os menores e os loucos. 

(27) Vej. § lOacinia. 
(28) Fr . 9, § 4; ir. 13 e 20, D. ad iw. dom. (41,1). 
(29) Fr. 13, D. ide domat. (39,5); fr. 37. § 8. D adq. rerum 

dom. (.41,1). 
(30) Fr. 12, % 4, D. de solut et liberai. (46,3">: Ratiltabitio 

mandato comparatur. Cód. do Chile, art. 672. 
(31) "Fr. 31, D. adq. rer. dom. (41,1): Nunquam nuda tra-

ditio transfert dominium, sed ita si venditio aut. aliqua justa causa 
praecesserit propter qüam traditio sequeretur. Ord., L. 4, T. 54, 
§ 3 e 4; L. 1.», T. 78, § 8, T. 79, § 14. 

(32) Fr. 55, D. de oblig. et act. (44,7): In ommbus rebus 
•qvat, dominium transfenmt, concurrat, oportet, affectus ex utraque 
parte contrahentíiun. 

(33) IOrd.,L. 4, T. 54, § 3 e 4. 
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como a compra e venda (34), a doação, um fato qualquer 
que manifeste a intenção de transferir a propriedade; ou 
um ato judiciário, como a arrematação, a adjudica
ção (35). 

3. Se o contrato ou ato que serve de título é nulo 
ou proibido por lei (36), a tradição se reduz a um puro 
fato material, inhábil para transferir domínio. 

§ 46 C. — EtTo quanto à tradição 

A tradição deixa de acarretar a transferência do do
mínio quando a vicia erro que rompe o acordo de inten
ções entre o alicnante e o adquirente. 

Entram nesta qualificação os erros seguintes: 

(34) Na compra e venda há isto de particular, que o comprador^ 
se inão pagou o preço, não adquire o domímo, salvo se a venda foi a 
crédito: — habita de jide preHò. Ord., L. 4, 7, § l.". Alv. de 4 
de Setemibro de 1810. 

(35) PEREIRA E SOUZA, § 434, e noft. 862. Cód. do Chile, ar
tigo 671: "Nas veadas forçadas que se fazem por decreto judicial, "k 
requerimento de um credor, em hasta pública, a .pessoa cujo domínio-
se transfere é o tradente e o juiz seu representante legaD". LOB., EX.^ 
§ 436, 441 e 442. 

(36) ViNNio, Com. ao § 40, I. rer. divis. n. 5; LOBÃO, Notas-
à Mello, L. 3, T . 3, § 10, n. 3. C. do Chile, aat. 675. 

TTítulo nulo: a doação, não insinua'da, de valor que excede a taxa 
da Id. 

Contrato proibido: venda do pai ao filho (Ord., L. 4, T. 12) t 
compra de bens da testamentária pelo testamienteiTo (Ord., L. 1, T. 62,: 
§ 7) ; arrematação em praça pelo juiz ou escrivão {Çonsolid. das Leis^ 
Civis, art. 585, § 7 ) . 
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1. Erro da pessoa a quem a tradição é feita, como 
se a coisa é entregue a um, mas a intenção do alienante era 
«ntregá-lo a outro (37). 

2. Erro pelo que respeita à coisa, como se o alie-
uante queria fazer tradição de panos de seda, mas por en
gano entregou estofos de lã (38). 

3. Erro quanto ao título. Neste caso há distinções 
a fazer: 

A. O tradente entrega o objeto a título de depó
sito ou de comandato; o adquirente recebe-o a título de 
mútuo, ou ao contrário, o tradente o dá por mútuo e o 
adquirente o aceita em depósito. Não há transferência de 
•domínio, porque se um está na intenção de o transferir, 
o outro não tem a de adquirir, e tnce-vecsa (39). 

B. Se há erro acerca do título, mas o título pres
suposto por cada uma das partes é translatício do domí
nio, como se o alienante entrega a espécie a título de doação 
« o adquirente a recebe por mútuo: o erro não impede a 
transmissão do domínio, porque sem embargo subsiste a 
intenção recíproca de transferir e adquirir (40). As re-

(37) ViNNio, Com. ao § 40. I . de rer. divis. (2,1) . Código 
do Chile, art . 676. 

(38) F r . 34, D . adq. rer. dom. (41,1) ; C. do Chile, art. 676. 
(39.) F r . 18, § 1.°. D . adq. rer. dom. (41,1); VINNIO, Com. 

ao cit. § 40, n . S. 
(40) F r . 36. D . adq. rer. dom. (41,1)-. Um texto de ULPIA-

NO, (fr. 18, D . de reb. cred.), parece dizer o contrário. Os intér
pretes, coirio de costume, imaginam miJ sutilezas para conciliar os dois 
íragmeníos. VINNIO, loc. cit., n. 5. O Código do Chile (art. 675) 
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lações posteriores entre as partes nada influem sobre o do
mínio adquirido. Se chegam a um acordo quanto ao con
trato, aceitando um dos títulos pressupostos, cessa a 
questão; se não é possível o acordo, ao alienante assiste 
ação pessoal para haver a coisa ou o seu preço. 

C. Pode o erro consistir em supor o alienante um 
título que na realidade ou não existe ou é nulo, como se, 
por exemplo, dá um objeto em pagamento de dívida, pela 
qual se julgava, mas efetivamente não era responsável. 
Nestes casos não tem domínio: — é, portanto, um máro 
credor do alienante, porem, fica salvo o direito de,haver 
do adquirente, por ação pessoal (conditio wdebiti) a coisa 
ou o seu valor (41). 

§ 47 D. — Modo de se operar a tradição 

No fato da tradição a análise descobre dois fatos ele
mentares: — Da parte do alienante a entrega (possessio-

aceitou a opinião de UIPIANO. A nós nos parece preferível a de 
JuLiANO (a exarada no nosso texto), sobretudo, no estado atual do 
nosso Direito, segundo o qual a tradição só é modo de adquirir moveis. 
A conservação do domínio no tradente, dada a hipótese figurada, ex
poria, os terceiros que tivessem havido a coisa do adquirente, aos pe
rigos da evicção, o que prejudicaria a segurança das transações da 
vida civil, sem que para isso milite uma razão ponderosa, visto coinp 
o direito do tradente fica perfeitamente resguardado com a ação pes
soal contra o adquirente. 

(41) D. de Condict. itídebiti (12,6) ; MAYNZ, § 192; ACCARIAS,, 
n . 226; VINNIO, Com. ao át. § 40, n. 3 ; Doutr. das Aç., § 250. C. 
C. Francês, arts. 1.379 e 1.380; ZACHAR., § 442. 

Tem perfeita aplicação à espécie a doutrina da nota antecedente. 
A ação condictio indebiti é sempre pessoal. 
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nem vacuam tradere); da do adquirente a apreensão mate
rial da coisa — a obtenção do poder físico de dispor dela. 

A tradição, portanto, em relação ao adquirente, não 
é senão a tomada de posse do objeto com consentimento do 
alienante. 

Daí duas conseqüências: 

1/ Que só pode fazer tradição da coisa aquele que 
tem a posse dela. Se o proprietário se acha esbulhado da 
posse do objeto, evidentemente não pode pô-lo à disposi
ção do adquirente (42). 

2.* Que, quanto aos modos de se realizar a trí^í-
ção, tem perfeita aplicação as regras em outro lugar ex
postas acerca da tomada da posse, com consentimento do 
pessuidor anterior (43). 

(42) ViNNio, Com. ao cit. § 40 da I. de rer. dev. n . 2 ; MAYNZ, 
§ 192; AccARiAS, n. 227. Mas o proprietário, que está esbulhado da 
posse do objeto, pode ceder a outrem a ação de reivindicação, e como 
a transferência da ação não carece de tradição, com ela passa ao ces
sionário o direito real de haver a coisa do poder de quem quer que in
justamente a detenha." F r . 35, § 4. D . contrahendo emption, (18,1); 
fr. 15, D . de reg. júris (50,17): "Qui actionem habet ad rem re-
cuperandam, ipsani rem hebere videtur. F r . 204, D . idem. Minus 
est habere actionem quam rem. Não há contradição entre esses düis 
textos. O primeii-o exprime uma verdade de direito: quem tem a ação 
tem a coisa q u e é objeto dela. O segundo ejqjrime uma verdade de 
fato: quem tem a ação, mas ainda não possue a coisa, está em pior 
"condição, porque tem de sustentar uma demanda para haver a coisa, 
objeto da açãow 

(43) Vej. acima § 10, n . 2 . 
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§ 48 II — Transcrição e seus efeitos 

A transcrição, em substância, não é senão a tradição 
solene do imóvel alienado (44). 

Antes pois de preenchida a formalidade da transcri
ção do título de transmisão, o domínio sobre imóveis não 
passa do alienante para o adquirente (45). 

(44) Lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 8, e De
creto n. 3.453, de 26 de Abril de 1865, art. 256. 

E' de notar que a dtada Lei criou a transcrição para servir de 
base ao regime hipotecário, e consequentemente declara que ela só 
se entende com "a transmissão de imóveis suscètiveis de hipoteca". 

Mas segundo a mesma lei, são susceptiveis de hipoteca todos os 
imóveis coipóreos (art. 2°, § 1." e 4.°). Ora todos os imóveis cor-
póreos também são susceptiveis de domínio. Dizer, pois, que só fica 
sujeita à transcrição a transmissão dos imóveis susceptiveis de hipo
teca é o mesmo que dizer que fica sujeita à dita formalidade a trans
missão dos imóveis corpòreos que podtem ser objeto do domínio. A 
transcrição, portanto, tem a generalidade que no texto se lhe dá-

(45) Lei, cit. art. 8; Decret. n. 257. O princípio firmado se 
acha consagrado naqueles artigos de uma maneira que exclue toda 
dúvida. 

A lei se exporime assim: "A transmissão.... não opera seus 
efeitos a respeito de terceiro, senão pela transcrição e desde a data 
dela" (art. 8, Decret. art. 67). 

A lei diz, à respeito de terceiro, em sentido absoluto, sem restrição 
ou condição, — quem quer que seja o terceiro. Assim, antes da trans
crição, o adquirente não pode reivindicar o imóvel de terceiio, ou esse 
terceiro possua por justo título, ou seja vna mero usurpador. 

O domínio é um direito absoluto, erga omnes: Se não existe em 
relação a terceiro, tamlbem não pode existir entre as próprias partes 
contratantes. Um domínio que só é domínio entre os contratantes, mas 
que não o é em relação a terceiros, é uma monstruosidade que repugna 
à razão. 

A lei francesa de 23 de Março de 1855 é a este respeito diversa 
da nossa: Ela nega os efeitos do domínio, antes do registro do título, 
não em relação à terceiros em absoluto, mas tão somente em relação 
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Deste princípio resultam os corolários seguintes que 
são outras tantas regras fundamentais do nosso direito: 

"à terceiros que teem direitos sobre o imóvel e que os hão conser
vado de conformidade com as leis" (art. 3), limitação da qual de
riva 'lógica e necessariamente a conseqüência que, independentemente 
de transcrição, o domínio se transfere em relação à terceiros, "que 
não teem direitos sobre o imóvel, conservados conforme a lei", como 
são os usurpadores, os credores quirografários do alienante, os que 
não registrarão seus títulos. "T&OPLONG, ns. 151 e 152. 

A nossa lei, porem, é absoluta; declara o dominio insubsistente, 
em relação a quaisquer terceiros, antes do registro. Se não há do
mínio contra terceiros, também não o há entre os contratantes. 

Para admitir-se um tal pressuposto, fona mister desnaturar e 
perverter a noção de domínio: a lei não o fez nem expressa, nem 
virtualmente; portanto, a noção do domínio há de ser aceita, como 
ela o é perante a ciência e o Direito. 

Cortam todas as dúvidas a respeito o Decreto n. 3.453, ar
tigo 257 e o Parecer das comissões de legislação e fazenda do Se
nado. 

"Até a transcrição, os referidos atos são simples contratos que 
só obrigam as partes contratantes", diz o cit. Decret. art. 257. 

O contrato por si não importa transferência de domínio (§ 44, 
n. 3 acima). Se pois, o ato de transmissão do imóvel, enquanto 
não é transcrito, se considera, um simples contrato, é evidente que 
tal ato não importa a transferência de domínio, mesmo entre os pró
prios contratantes, mas produz tão somente direitos e obrigações 
pessoais. 

No Parecer aludido leem-se as palavras seguintes: 
"As duas comissões adotam a transcrição estabelecida na pro

posição da câmara dos Deputados, visto como lhes parece evidente 
a sua utilidade'". 

Porquanto: 

1.° Essa transcrição não.é senão a perfeição da tradição que 
entre nós é necessária para operar-se a transmissão do domínio. 
(Ord., 4,7 p r . ) " . 

(Parecer das comissões reunidas de legislação e fazenda do Se
nado, de 19 de Maio de 1864. Anais do Senado, de 1864, Ses. de 

— 12 
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1. Até a transcrição, o alíenante é considerado se
nhor do imóvel e como tal retém todos direitos que cons
tituem o domínio, como o de alienar, instituir ônus reais, 
celebrar hipotecas (46). O imóvel se conserva em seu pa
trimônio € fica sujeito ao pagamento de suas dívidas (47). 

23 de Maio, vol. I, pág. 48). Veja Consolid. das Leis Civis, ar
tigo 531 nota e 534 nota. 

A este respeito, a nossa lei adotou a doutrina dos Códigos da 
Áustria, Prússia, Baviera e do Chile, art. 686, e sabiamente se afas
tou do sistema da lei francesa de 23 de Março de 1859, art. 3. 

O sistema da lei fnuicesa, evidentemente determinado por nímio 
respeito ao princípio do Cód. Civil — que o consentimento dos con
tratantes por si só é suficiente para transferir o domínio — mutila 
e desnatura a essência do domínio e dá lugar à grandes e emaranha
das dificuldades sobre saber, em diferentes hipóteses, quais os ter
ceiros à quem o domínio pode ser oposto, com ou sem transferência. 
(Vej. TKOPLONG, RIVIÊRE et HUGUET). 

A doutrina da nossa lei conserva a noção científica e legal do 
domínio, satisfaz a ntcessidade de sujeitar a transmissão de domínio 
a uma forma pébilica e solene e evita as dificuldades da lei francesa, 
estabelecendo um princípio simples e claro — que antes da trans
crição não há domínio, — princípio diante do qual se esvaem aa 
questões entre adquirentes e terceiros, que tanto que fazer dão aos 
escritores franceses. 

(46) Lei art. 8 e 10, § 1.», Decret. art. 256 e 257. 
(47)- Segundo a lei francesa "Ia transcription ne trouve sa 

place que dans un conflit de" droits rèels". TROPLONG, n. 146. 
Assim que o direito do comprador, mesmo sem transcrição, exdue 
os credores quirografários do alíenante. pela razão que tais. credores 
não teem direitos reais sobre o imoveí vendido, e portanto não en
tram na classe dos terceiros, aos quais os efeitos da transmissão não 
IDodem ser opostos, na falta de registro, isto é, "aux tiers qui ont 
des droits sur rinuneuMe et qui les ont conserve en se conformant 
aux lois". 

Entre nós seni a transcrição não há transferência de domínio; 
o imóvel, pois, continua a permanecer no patrimônio do alíenante e 
fica sujeito às suas dívidas. 
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2. O adquírente, enquanto não transcreve o seu tí
tulo, não pode validamente dispor do imóvel, gravá-lo 
de ônus reais, ou hipotecá-lo, nem tão pouco: 

a) Reivindicá-lo do poder de quem quer que o de
tenha com ou sem título, em boa ou má fé (48); 

b) Ou repelir com exceção de domínio as ações 
reais, as penhoras, arrestos e sequestros, promovidos por 
terceiros (49). 

A posição do adquírente c muito clara. 

Só adquire o domínio com a< transcrição; antes dela 
não tem domínio: — é, portanto, um mero credor do 
alienante, contra o qual só lhe compete ação pessoal para 
obrigá-lo ou a entregar o imóvel, ou a indenizar perdas 
e danos, nem tão pouco pode invocar a ação de reivindica
ção contra terceiros. 

(48) Lei, cit. art. 8, Decret. 256 e 257. O adquírente, antes 
da transcrição, se acha no mesmo estado em que o. comprador de 
cousa movei antes da tradição: ainda não adquiriu domínio, não pode, 
pois, reivindicá-lo nem alegá-lo contra quem quer que seja. Segundo 
a lei francesa o adquírente na circunstância dita pode reivindicar o 
domínio de todo terceiro que não tem direito real sobre o ímoyel. 
conservado em forma legal, como é um usurpador, ou um adquírente 
de data posterior que não registrou seu título. (TROPI<ONG, n. 151 
e 152). 

(49) Não pode, por exemplo, opor embargos de terceiro se
nhor; porque antes da transcrição não tem domínio. 
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CÓDIGO CIVIL 

Art. 856 — O registo de imaveis compreende : 

1 — A transcrição dos títvkts de transmissão da proprie
dade. — 530, I, 531. 

/ / — A transcrição dos títulos enumerados no artigo 532. 

/ / / — A transcrição dos títtdos constitutivos de onu^ reais 
sobre coisas alheias. — 676, 697, 796. 

IV — A inscrição das hipotecas. 831. 

Art. 857 — Si o título de transmissão fôr gratuito, po
derá ser promovida a transcrição : 

I — Pelo próprio adquirente. 

II — Por quem de direito o represente. 

III — Pelo próprio transferente, com prova da aceitar-
ção do beneficiado. 

Art. 858 — A transcrição do título de transmissão do 
domínio direto aproveita ao titular do domínio útil, e vice-
versa. 

Art. 859 — Presume-se pertencer o direito real à pessoa, 
em cujo nome se inscreveu ou transcreveu^ 

Art. 860 — Si o teor do registo de imóveis não exprimir 
a verdade, poderá o prejudicado reclamar que se retifique. 
— 967. 

Art. 861 — Serão feitas as inscrições, ou transações no 
registo correspondente ao Vugar onde estiver o imóvel. — 831. 

Art. 862 — Salvo convenção em contrário, incumbem ao 
adquirente as despezas de transcrição dos títulos de trans-
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missão da propriedade e ao devedor os da inscrição dos omcs 
reais. 

Parágrafo único. Enquanto se não transcrever o título 
de transmissão, o alienante continua a ser havido como dono 
do imóvel e responde pelos seus encargos. — 533. 

§ 49. — Condições para a eficácia da transcrição 

Para que a transcrição produza o efeito de transferir 
o domínio, requerem-se alem da observância das formali
dades externas que lhe são peculiares (§ 52) , as condições 
seguintes: 

Capacidade no alienante e capacidade no adquirente. 
para transferir c adquirir; 

Título legítimo de transferencia. 

I. São aplica vás, pelo que respeita à capacidade do 
alienante e do adquirente, as regras expostas acerca' da tra
dição sob este mesmo aspecto ( 5 0 ) . 

Se o imóvel não pertence ao alienante, a transcri
ção não importa transferência do domínio, que fica salvo 

(50) Vej. § 45, atíma. 
Se depois da venda, mas antes da transcrição, se abre falência 

ao alienante, pode o adquirente validamente transcrever o título? Não. 
Decr. airt. 134, TROPLONG, n. 148. Pensavam de maneira contrá
ria RrviÊRE et HuGtnET, n. 1S>4. 
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a quem for (51). Mas, se o adquirente está de boa fé e 

(51) Lei, art. 8.", § 4: "A transcrição não induz a prova 
do domínio, que fica salvo a quem for". Decret., art. 258. A trans
crição não é senão uma tradição solene; é evidente, pois, que não 
pode transferir direito que não tem o alienante: "Nemo plus júris 
ad alium transferre potest quam ipse habet". 

No Direito Germânico a trar.scrição firma o domínio na pessoa 
do adquirente, o qual em relação a terceiros é considerado como le
gítimo proprietário, embora o prédio alienado realmente não per
tencesse ao alienante. São, portanto, tidas por válidas as aliena
ções que o adquirente faz a terceiros que estão em boa fé, bem como 
a instituição de ônus reais. Todavia, se alguém se julgar com direito 
ao imóvel vendido, pode reclamá-lo, fazendo prenotar nos registros 
a redamação. Se o seu direito afinal triunfa, o reivindicante chama 
a si o imóvel, mas é sempre obrigado a respeitar os ônus reais cons
tituídos antes da prenotaçáo. TROPLONG, n. 20. 

iPor ocasião dos debates em nossas câmaras sobre o projeto da 
refonna hipotecária, houve quem opinasse pela adoção do sistema 
Germânico. (Parecer da câmara dos Deputados, de 14 de Agosto 
de 1854). 

Era uma pretensão temerária e de todo o ponto incompatível 
cottn o estado e or-ganização da nossa propriedade territorial e conj 
os princípios fundamentais do nosso Direito Público e Privado: 

1." A nossa propriedade territorial é incerta quanto à sua on-
geni e quanto aos seus limites. Os títulos de aquisição são pela 
maior parte vacilantes e obscuros: entre eles figuram como princi
pais e prinrârios — as posses, cercadas sempre de dificuldades e in
certezas, peculiares aos seus requisitos, e a sucessão a título univer-
saü, sobre tudo a legítima, com as dubiedaides inerentes ao direito he
reditário. Estas duas fontes de aquisição comunicam os seus ví
cios aos outros gêneros de alienação. Daí, esse sem número de es-
bulhos e usurpações, que diariamente se praticam. Como, pois, atento 
este estado de coisas, dar a transcrição a força de purgar de todos 
os direitos preexistentes e de constituir de uma maneira absoluta o 
dottiiínio em favor do adquirente? Seria converter em modo legal 
de aquisição a pior das espoliações, sem embargo de quaisquei cau
telas que se tomassem. 

2-' A perpetuidade do domínio é um dogma fundamental do 
o o ^ Direit^ eaqpressamente consagrado pela Constituição, (art. 179, 
% £1). O domínio, uma vez adquirido, não pode ser expropriado 
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mais tarde o alienantc vem adquirir o domínio, revalida-se 
a transferência transcrita (52). 

contra a vontade do dono, senão por inotivo de utilidade pública. 
A transcrição com o efeito de firmar o dontínio de uma maneira 
absoluta na pessoa do aidquirente, seria em um grande número de 
casos uma verdadeira expropriação forçada. 

3.° A adoção do sistema alemão traria a necessidade de criar 
uma jurisdição contenciosa, destinada a liquidar o domínio. Cada 
transcrição seria um processo com citação dos interessados, provas, 
discussão e sentença final. A controvérsia .nasceria, jião pela pro
vocação das partes, mas pela intervenção da autoridade, no que ha
veria profunda inversão das idéias recebidas acerca da natureza e 
funções do poder judiciário. Ainda mais: a verdade não poderia 
aparecer em uma discussão, em que não estariam presentes todos os 
interessados. 

4." Coímo conciliar a multiplicidade das alienações de imóveis, 
facilitada entre nós pela permissão de se dividir indefinidamente a 
propriedade imóvel, com a lentidão de cada processo que devia pre
ceder à cada transcrição? 

Na Alemanha, esse pesado sisteiiia se pratica sem grandes difi
culdades, porque se harmoniza com a organização da propriedade. 
Ali a propriedade territorial consta, pela maior parte, de grandes 
domínios é extensas herdades que peflas substituições e morgados se 
nianteem perpetuainente nas famílias: o que tomou possível a li
quidação do domínio pela formação do cadastro. Uma vez liquidada 
a propriedade imóvel, e sendo mui lento o movimento das mutações, 
estavam vencidas as dificul(kdes e o sistema podia funcionar regu
larmente, sem dar em resultado a espoliação. 

Na França, Espanha, Itália, e ainda na Prússia e Baviera Re-
nana, onde a constituição da propriedade imóvel se aproxima do tipo 
francês, a transcrição não induz a prova absoluta do domínio em 
favor do adquirente; é apenas um meio de puUliddade da transfe
rência. 

(52) "Quem de evictione tenet actio, eumdem agentes repellií 
exceptio".. § 86, adiante. 
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íl. Se o ato aiienativo do imóvel é nulo ou proi
bido por lei, a transcrição se torna ineficaz e o domínio se 
não transfere (53). 

§ 50. — Aros sujeitos à transcrição 

A transcrição tem pr fim principal revelar as muta
ções da propriedade imóvel, por meio de um sistema de 
publicidade que põe ao alcance das pessoas que querem 
contratar com o proprietário aparente, esclarecimentos e 
informações, seguras sobre a existência do domínio e dos 
ônus reais (54) que por ventura os restringem (55). 

Construída sobre este pensamento, a nossa lei só sub
mete à transcrição "os atos entre vivos de transmissão de 
imóveis, por título gratuito ou oneroso" (56), no pres
suposto de que os ditos atos não estão sujeitos, segundo o 
Direito vigente, a formalidades que de si mesmas tenham 
o grau de notoriedade suficiente para prevenir as maqui
nações da má fé. Tais atos careciam, pois, da publicidade 
do registro. 

Mas as aquisições de imóveis por sucessão legítima 
ou hereditária, por doações catxsa wortis, ou por atos ju-

(53) Da re t . d t . , 106 e 108. Vej. adma § 45 e nota 16. 
(54) São também sujeitas à transcrição, como já se observou, 

as instituições de ônus reais. Neste "Rtulo, porem, só se trata da 
transcrição dos atos translartivos de imóveis e não das instituições 
de ônus reais, que serão expostas nos lugares conveni«ites. 

(55) Vej. § 43 adma. 
(56) Lei, n . 1.237, art. 8, Decret. n . 3.453, art. 256. Lei 

francesa, de 23 de Março de 1855, art. l.", § 1.'. 
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diciários, não se acham nas mesmas condições: são atos 
que, ou pela maneira porque se realizam, ou pelas forma
lidades a que dão lugar, revestem uma certa publicidade, 
que, no conceito da lei, tornava dispensável o registro; e 
pois foram excluidos da necessidade da transcrição (57). 

(57) Lei, art. 8, Decret. art . 260. 
A exclusão dos atos de aquisição causa mortis foi determinada 

ipor motivos de uma procedência incontestável, os quais, em siibs'ân-
cia, são os s^^intes: 

1. A sucessão legítima ou a tesitamentária dão lugar à uma 
série de atos de grande publicidade. 

2 . A transcrição tem por fim prevenir as fraudes do alienante 
eni prejuizo do adquirente, fraudes que só são possíveis nos atos 
entre vivos, (TROPLONG, Privileg., et Hípoth., Prefac. p . I V ) . 

3 . A sucessão transfere o domínio desde o momento da sua 
abertura ê independentemente de tradição. (Lei de 9 de Novembro-
de 1774, Ass. de 16 de Fevereiro de 1786) : tomar dependente da 
formalidade da transcrição este efeito que .por óbvios motivos deve 
ser pronto, seria uerrogar sem utilidade reconhecida um principio 
já aceito e determinado pelas necessidades práticas da vida. 

Em favor da exclusão dos atos judiciáirios não militam razões 
da mesma força. Uma tal exclusão não estava na lei. E ' uma mera 
criado do Decreto, oontiaria ao texto da mesma lei e incompativeí 
com a razão dela. 

A lei só dispensa da formalidade da transcrição os atos causa 
mortis. A arrematação, a adjudicação são atos entre vivos •— nos 
quais o juiz representa o alieníuite. 

Se a carta de arrematação ou de adjudicação não é transcrita, o 
executado pode ilidir a boa fé de terceiro e fraudulentamente ven
der o prédio já arrematado ou adjudicado: — fraude que o registro 
é destinado a prevenir. 

A siniples publicidade do ato judiciário; como taJ, não ofeiece 
garantia contra a fraude; também não a oferece a publicidade ine
rente às escrituras piáblicas. A lei quer que o registro seja a- fonte 
de publicidade, de que conste todo o movimento entre vivos da pro
priedade imóvel, visto ser ineficaz o reatrso das investigações por 
livros de notas e cartórios. 
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Entre os atos judiciários, que importam transferência 
de imóveis, e que são dispensados da transcrição, se in
cluem: 

1. As arrematações em praça pública e as adjudi
cações; 

2. As sentenças proferidas nas ações divisó
rias (58); 

3. As sentenças pelas quais nos inventários e par
tilhas se adjudicam bens de raiz aos herdeiros que paga
ram dívidas do casal (59), ou em pagamento do que o 
casal lhes deve (60). 

E tanto a publicidade das sentenças é em si mesma insuficiente, 
que a própria lei (art. 3, § 12) exige a inscrição delas, para que a 
hipoteca judiciária resultante possa valer contra terceiros. 

E' de notar que a lei francesa sujeita ú transcrição as sentenças 
que acarretana transmissão de imóvel. (Art. 1.°, § 4, TRdPiX)NG, 
n . 100). 

(58) As sentenças, de ordinário, são meramente declaratórias 
<le direitos preexistentes; mas nos juízos divisórios (jamilia ercis-
cunda communi dividundo, jinium regundorunt) importam transmis
são de propriedade, pelo simples fato de fazerem cessar o estado de 
comunhão. (Vej. Código do Chile, art. 703): o que se verifica de 
uma maneira mais clara, quando o juiz, ou .por ser a divisão mate
rial impossivel ou dificil, ou por tornar as divisas mais cômodas, ad
judica à um dos comproprietários ou dos confinantes uma porção 
oiaior do que a que lhe devia tocar, e o obriga a indenizar aos ou
tros o valor correspondente (toma). I . § 4, 5, 6 de offic. judie. 
<4,17). Act. de Siza, cap. 6, § 3 ; Aív. de 14 de Dezembro de 1775, 
§ 9, Lei de 24 de Setembro de 1864, art. 3, § 8. Doutr. das Aç., 
aota 618. 

(59) Vej. Ordem, n. 102 de 23 de Agosto de 1850, n. 228 
de 18 de Setemibro de 1851 e Alv. de 25 de Janeiro de 1854. 

(60) Alv. n. 190 «i« 28 de Maio de 1857. 
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§ 51. -— Enumeração dos atos sujeitos à transcrição 

Entram na classe dos "atos entre vivos de transmis
são de imóveis por título oneroso ou gratuito", c por
tanto são sujeitos à transcrição: 

1. A compra e venda, e a permuta (61); 

2. A cessão da ação de reivindicação (62) e a do 
direito de remir o imóvel vendido sob condição resolu-
tiva (63). 

3. A dação cm pagamento (64). 

4. A translação que tem caráter translativo de pro
priedade, como quando uma das partes, para alcançar um 
acordo favorável sobre o direito litigioso, cede à outra um 
imóvel que não fazia objeto da controvérsia (65), 

(61) Lei n. 1.237, art. 8; Decr. n. 3.453, art. 259, § 1 
e 2. 

(62) Fr. 15. D. reg. jur. (50,17): "Qui actionem habet 
ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur". 

(63) Tal é a venda com a cláusula à retro. Ord., L . ' 4 , 
T . 4, pr. 

E' verdade que nem a ação de reivindicação, nem o direito 
de reníir o imóvel no caso aludido, são susceptíveis de hipoteca; mas 
se o cessionário reivindica ou rime o imóvel, a cessão vem a ser para 
ele o título de aquisição, e como tal se inclue na classe dos atos trans-
latívos de imóveis. TROPLONG, n. 56 e 59. 

(64) Dec, art. 259, § 3. A dação em pagamento se equi
para à.venda. LOBÃO, Not. a Mello, L. 2, T. 8, § 19, n. 8. 

(65) Decr., art. 259, § 7. O objeto direto e imediato da 
transação é sempre um direito litigioso, ou incerto; ela tem por fim 
fazer cessar o litígio, a dúvida ou incerteza, por via de acordo das 
partes, as quais por mútuas concessões, firmam e reconhecem um 
direito preexistente, mas duvidoso. (MACKELDEY, § 470; LOBÃO, 
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5. A transferência que o sócio faz de um imóvel 
à sociedade como contingente do fundo social (66). 

6. O dote que não é constituído pela mulher, esti
mado ou inestimado (67). 

Seg. Link., nota 299). DOUMOLIN dizia que a transação "est sola 
liberatio controversiae". Assim, pois, a transação, a respeito do di
reito que faz objeto dela, é simplesmente decláratória e não transla-
tiva de direito. Aquele, por exemplo, que por transação fica coiri 
o imóvel, objeto de litígio, não o adquire pelo fato de transação, mas 
tão somente pelo fato preexistente que a transação reconhece e con
fessa. Neste caso a transação, como observa TROPLONG, se reduz 
a uma simples renúncia do intento de demandar; não está portanto 
sujeita à transcrição. 

Mas a transação pode ser acidentalmente translajtiva de domí
nio, como no caso a que alude o nosso texto, hipótese em que deve 
ser registrada. TROPLONG, n . 69 e 80. 

LOBÃO sustenta que a transação importa transmissão de domí
nio quando a parte que tinha o objeto em seu poder, o cede a outro. 
Not. a Mello, L . 2, T . 8, § 19, n . 17. 

O Decr. cit., art.^ 259, § 7, diz: . . ."transação da qual re
sulte doação ou transmissão do imóvel". Cumpre, porem, notar que 
da transação nunca resulta doação: a concessão que uma das par
tes faz à outra, é sempre recíproca, isto é, em retribuição de conces
são igual. ( Z A C H . , § 418) . 

(66) Decr., art. 259, § 4 . A sociedade mercantil constitue 
uma pessoa moral ou jurídica, distinta das .pessoas dos sócios: (Ri-
viÊRE, Repet., L . 1, T . 3, § 1.°, pág. 6 1 ; Consol. das Leis Civis, 
art. 40, nota) ; iportanto, enquanto a sociedade subsiste, os sócios 
não teem soibre o fundo social, nem direito de propriedade, nem de 
comproipriedade; quem tem a propriedade é a sociedade. 

^(67) Dec., art . 259, § 6. Direito e Pamil., § 75. A trans
crição tém por fitn garantir o rnarido contra os credores quirogra-
lanos do dotador e contra as alienações e hipotecas que o mesmo 
dotador poderá fazer depois de xoostituido o dote. Não é mister 
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7. As doações (inter mvos) (68) nas quais se 
incluem: 

a) As que nas convenções antenupciais um dos dois 
contraentes faz ao outro (69); 

b) As que nas ditas convenções são feitas por es
tranho a um dos contraentes (70) ; 

c) A renúncia de direito adquirido em favor de ter
ceiro (71). 

8. Os atos de transmissão de imóveis entre parti
culares e o Estado como pessoa civil (72), quer o Estado 

advertir que sé o dote é feito pela própria muSher, não é possível a 
alienação por ela depois do casamento por lha faltar capacidade legal. 

Se o dote é inestimado, ou estUnado taxationis causa, e consti-
tüido pela própria mulher renasce, dissolvida a sociedade conjugai. 
Direito de Famil., § 88. 

Não se deve coníuridir a transcrição do dote estimado, toda em 
favor do marido, com a inscrição da hipoteca legal da miílher ca
sada sobre os imóveis do marido, pelo seu dote. Veja § 187 adiante. 

(68) Decr., art. 259, § 5. 
(69) Direito de Fam., § 52. A convenção antenupcial, pela 

qual se exclue a comunhão, não carece ser transcrita, .porque não 
importa transmissão de domínio: cada um dos contraentes retém os 
seus bens. 

(70) Direito de FamíL, § át. 52. 
(71') Decr., art. 259, § 8, £irg. Há duas espécies de re

núncia: uma extintiva, outra translativa de direitos. A primeira se 
dá quando se renuncia umi direito ainda não adquirido, como lama 
herança não adida. A segimda é a que tem por objeto um direito 
adquirido; é um ato bilateral que envolve doação e que é sujeito à 
insinuação. Repert. das Ord., T. 2, pág. 181,. nota ( a ) ; LOBÃO, 
Fascicul., T. I, Dissert. 3, § 35). Tal é a renúncia que um com-
proprietário faz da parte indivisa que lhe pertence em um imóvel. 
Este gênero de renúncia está sujeito à transcrição. TROPLONG. n. 93. 

(72) Decr., art. 267. 
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seja o alienante, quer o adquirente (73). Ficam, portanto, 
excluídas as concessões que o Estado faz no caráter de 
poder público, como as de minas, caminhos de ferro, ca
nais (74). 

9. Os distratos de contratos transiativos do domí
nio de imóveis (75). 

10. As subrogações de imóveis inalienáveis por ou
tros imóveis (76). 

Os atos acima mencionados devem ser transcritos» 
enquanto estejam subordinados à condição suspensiva ou 
resolutiva (77), 

Certo, enquanto pende a condição suspensiva, não se 
opera a transferencia do domínio; mas uma vez realizada. 

(73) No Direito francês, se o Estado é o alienante, não e mis
ter transcrição, porque se presume que a administração pública é 
incapaz das fraudes que o registro é destinado a precaver. TROPLONG, 
n. 81 . A julgar-se pela lisura e boa fé, com que a nossa adminis
tração procede nos seiis contratos com os particulares, parece que 
bem avisado andou o legislador brasileiro em não aceitar a distinção 
do Direito francês. 

(74) Decr., art. 267; TKOPLONG, cit. n . 8 1 . 
(75) Decr., art . 259, § 8, arg. O distrato é um novo con

trato, pelo qual se desfaz o contrato primitivo: "distractus est éjus-
dem naAurae cujus est contractus et uterque equiparatur; solemnitas 
requisita in oontractu, eadem requiritur in contractu". AI,TEMAR., 
LOBÃO, Notas a Mello, L . 2, T . 8, § 19, n . 23 ; BARBOSA, ad. 
ord. L . 4, T . 48, pr. n . 7. O distrato de contrato translativo de 
domínio iniporta a seu turno transferência de domínio, isto é, o do
mínio que pelo contrato estava firmado na pessoa do comprador, 
volta para o vendedor. 

(76) Decr., art. 259, § 8, trg. Regimento do Deserobargo 
do Pa^o, § 40; t e i de 22 de Setemlbro de 1828, art. 2, § 1.». 

(77) Lei. art . 8, § 5 ; Decr., art. 259 e 275. 
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aquela condição tem efeito retroativo ( 7 8 ) : daí a necessi

dade da transcrição para que a retroatividade do efeito 

n ã o seja uma surpreza para o adquircnte em boa fé (79), 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 531 — Estão sujeitos à transcrição, no respectivo 
registo, os títulos translativos da propriedade imóvel, por ato 
entre vivos — 522, 589, § 1.", 856, I, 859, 860. 

Art. 532 — Serão taanbem transcritos. — 856, II . 

/ — Os julgados, pelos quais, nas ações divisórias, se jm-
zer termo à indivisão. — 631. 

/ / — As sentenças, que, nos inventários e partühas, ad
judicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. 

III — A arrevfíatação e as adjudicações em hasta pública. 

Art. 533 — Os atos sujeitos à transcrição (arts. 531 e 
532) não transferem o domínio, senão da data em que se trans
creverem (arts. 586, 860, § único). 

(78) Fr. 11, § 1.*, in fine. D. Qui potiores in pignor. 
(20,4) : Cum enim semel conditio extitit, perinde habetur ac si illo 
tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditiotie facta esset. 
Vej. § 177 adiante. 

(79) TROPLONG, n. 54. Na verdade, segundo a doutrina legal, 
se o adquirente, enquanto pende a condição suspensiva, não registra 
o seu título, fica exposto à ser vítima da fraude do vendedor, que 
poderá alienar o imóvel ou hipotecá-lo a terceiro. Neste caso, o 
terceiro terá ganho de causa contra o primeiro afdquirente, se trans
crever ou inscrever o seu título. 
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§ 52. — Formalidades da transcrição 

I. Como se faz a transcrição. — O título que tem 
de ser transcrito deve ser apresentado ao oficial do regis
tro, com dois extratos de igual teor, contendo os requisi
tos da transcrição e assinados pela parte ou seu advo
gado (80). 

Antes de proceder à transcrição, o oficial tomará no 
protocolo (81) a nota da data da apresentação e o núme
ro de ordem, sob o qual vai o título figurar no registro 
(82), número que servira para firmar a sua prioridade 
(83). A nota da apresentação e o número se reproduzem 
no título (84). 

Praticadas estas diligências preliminares, fará o ofi
cial a transcrição. Consiste ela em escrever no Livro das 
Transcrições as cláusulas e requisitos seguintes (85): 

(80) Dec. n. 3.453, art. 53, § l." e 2." e art. 269. Se os 
extratos são conformes um com outro e suficientes, a transcrição 
se faz por eles. Se forem insuficientes, o oficiail do registro suprirá 
as omissões pelo título. Decr., art. 55 e 56. 

Acerca dos extratos, vej., adiante § 243. 
(81) O Protocolo é a chavtí do registro geral, serve para o 

apontamento de todos os títulos apresentados, e determina a quanti
dade e qualidade de cada um e a data át apresentação e número de 
ordem. Decr., art. 25. 

(82) Decr. art. 45 e 52. 
(83) Decr., art. 46. Prevalece sempre o número e ordem 

do Protocolo, Dec., art. 74. 
(Decr., art. 52. 
(85) Decr., airt. 269 e seus §§. A transcrição propriamente 

dita consiste na cópia integral do título: é á significação gramatical 
da palavra. O registro por extrato se denomina na linguagem de 
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L O número de ordem; 

2. A data da apresentação; 

3. A freguezia em que o imóvel é situado; 

4. A denominação do imóvel, se for rural, a rua 
e õ número se urbano; 

5. As confrontações e característicos; 

6. O nome e domicílio do adquirente; 

7. O nome e domicílio do tranmitente; 

8. A natureza do título de transmisão, se venda, 
;permuta, etc; 

9. A fôrma do título e tabelião que o lavrou; 

10. O valor do contrato; 

11. As condições do contrato. 

Terminado destarte o registro, lançará o oficial no 
JProtocolo a nota de registrado (86), fará no Indicador 

Direito — inscrição (TROPLONG, Pref. Privil. et Hípoth., pá
gina XXXVIII) e é o que temos sob o nome incorreto de — 
transcrição. A lei francesa prescreve a, cópia integral do título, ten-
'do repelido o sistema da inscrição (por extrato) para e\'iíar as 
-omissões posâveis (TROPLONG, Transcnpt., n . 124). A nossa lei 
•consagrou o sistema da inscrição, mas deixou à parte o direito de 
requerer a transcrição do título de verbo ad verbum. 

(86) Decr.., art . 57, § 1.°. A nota é de "registrado no livro 
•stal, rtúmiero tal, página tal". 

— 13 
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Real (87) e no Pessoal (88) as declarações necessárias,, 
reproduzirá no título a dita nota de registrado (89), e o 
restituirá à parte com um dos extratos, numerando c ru
bricando as folhas de um e de outro (90). 

A permuta ou subrogação de imóvel por imóvel im
porta a transferência recíproca de dois imóveis: daí a ne
cessidade de duas transcrições distintas, com mútua refe
rência e sob números seguidos no Protocolo e no Liwo das:. 
Transcrições (91). 

E' lícito às partes, sem prejuízo do registro por extra
to, requerer a transcrição do título de verbo ad verbum no-
livro auxiliar para esse fim destinado (92). 

II. Lugar da transcrição. — O registro deve ser' 
feito em lugar sabido c determinado, para que os terceiros 
que pretendem entrar em relações com o proprietário apa
rente do imóvel possam com certeza e segurança colher os;> 
esclarecimentos de que carecem. 

(87) Decr., art. 57, § 2.». O Indicador Real é o repertório-
de todos os imóveis que por qualquer título eitram nos livros • do 
Registro. Decr., art. .33. 

(88) Decr., àrt. 57, § 3.». O Indicador Real é o índice al
fabético de todas as pessoas que ativa ou passivamente figuram nos-
livros do Registro. Art. 34, 

(89) Decr., art. 58. A nota é de "Registrado no livro tal., 
número tal, página tal". 

(90) -Decr., art. 58. O outro extrato é arquivado, art. 59^ 
e 79. 

(91) Decr., -art. 281. Uma só transcrição seria suficiente,, 
porque dá notícia das duas transmissões. A subrogação verifica-se--
no caso de substituição de imóvel inalienável por outro (dote). 

(92) Decr., art. 273. 
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E' essi» a razão porque a lei prescreve que a trans
crição se faça na comarca dentro de cujos limites se acha 
situado o imóvel (93). De feito, se a transcrição se pu
desse fazer em qualquer das comarcas do Império, a pu
blicidade, que quer a lei, estaria de fato anulada. 

Do mesmo princípio resulta: 

Que o título, se vomprende a transmisão de dois ou 
mais imóveis, sitos em comarcas diversas, deve ser transcri
to no registro de cada uma delas (94). 

Que se o imóvel alienado abrange partes de duas co
marcas limítrofes, o título deve igualmente ser registrado 
em ambas (95). 

Que a mesma prática se deve observar no caso de 
permuta de imóvel por imóvel, situados em comarcas dis
tintas (96). 

III. A quem compete promovê-la. — A transcrição 
pode ser requedida: 

a) Pelo adquirente, por seus representantes legais 
ou por seus Sucessores; 

b) Pelo próprio alienante; 

(93) Decr., art. 277. 
(94) Decr., art. 277 e 227. 
(95) Decr., art. 277 e 228. 
(96) TROPIJONG, n. .133. O adquirente poderia ser iludido 

se do registro da comarca, onde está situado um dos imóveis per-
mutados, não constasse a transcrição da pemiuta. 
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c) E finalmente pelas pessoas interessadas, como os 
credores do adquirente, o curador fiscal e os administrado
res da massa falida (97), 

IV. Fôrma do títváo para a transcrição. — Os títu
los die que constam os atos translativos de imóveis só são 
admitidos à transcrição, quando: 

a) ou revestem a fôrma de instrumentos públi
cos (98); 

b) ou consistem em escritos particulares (nos casos 
«m que a lei o permite (99), assinados pelas partes que 
neles figuram, reconhecidos pelos oficiais do registro, se
lados com o selo devido e acompanhados do conhecimento 
do imposto de transmissão dê propriedade (100). 

Bquiparam-se aos ditos títulos os atos autênticos, 
passados em países estrangeiros, legalizados pelos cônsules 
Brasileiros e competentemente traduzidos em vul
gar (101). 

(97) Decr,, arts.. 268, 234, 66. O adquirente pode cair eni 
falência antes de ter transcrito o seu título. 

(98) Decr., art. 77, § 1.». 
(99) Lei n. 840, de 15 de Setembro de 1855, art. 11. O 

escrito particular deve ser apresentado em duplicata para que um 
dos exemplares fique arquivado: arts. 54 e 59. 

(100) Decr., art. 77, § 2.». 
(101) Decr., art. 77, § 3.»). O ato passado em pais estran

geiro e legalizado pelo cônsul, pode ser um papel particular como 
no caso de venda de bens de raiz de valor inferior à 200$000. 
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CÓDIGO CIVIL 

Art. 534 — A transcrição datar-se-á do dia em que se 
apresentar o título ao oficial do registo, e este o prev/Otar no 
protocolo. 

Art. 535 — Sobrevindo falência ou insolvênda do alie-
Tiante entre a, prenotação do Utulo e a sua transcrição por 
atrazo do oficial, ou dúvida julgada improcedente, far-se-á, 
não obstante, a transcrição exigida, que retroage, nesse caso, 
à data da prenotação. 

Parágrafo único. Si, porem, ao tempo da transcrição ainda 
não estiver pago o imóvel, o adquirente, notificado da falèiv-
cia ou insolvência do alienante, depositará em juizo o preço. 
— 108. 

§ 53, — Nulidades da transcrição 

A inobservância de alguma ou algumas das forma
lidades especiais da transcriçção pode acarretar-lhe a nuli-
dade, segundo a formalidade omitida ou viciada for ou 
não substancial. 

Entram na definição de formalidades substanciais 
aquelas que são necessárias para que a transcrição satisfaça 
os intuitos de sua criação, isto e, aquelas cuja falta toma 
a transcrição insuficiente para ministrar os esclarecimentos 
de que carecem os que querem contratar com o dono do 
imóvel (102) . 

(102) Como as declarações relativas à situação do imóvel, às 
confrontações, à natureza do título de transmissão. 
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Neste mentido são formalidades substanciais e: devem: 
(Constar do registro, sob pena de nulidade, as declarações, 
seguintes (103): 

1. A freguezía em que o imc^cl é situado. 

2. As confrontações e característicos. 

.3. O nome e domicílio do adquirente. 

4. O nome e domicílio do transmitente. 

5. A natureza do título, como se compra ou: 
doação. 

6. A fôrma do título e o tabelião que o fez. 

7. O valor do contrato (104). 

8. As condições do contrato (105). 

A omissão de qualquer destas declarações verificarse? 
-pela simples inspecção do registro; não carece, pois,, de pro
va estranha (ÍOô). 

As nulidades aludidas não podem ser relevadas, aiada; 
que os extratos não contenham as omissões de que ela pro-

(103) Decr., art. 278 e 269. 
(104) Esta dedaração serve de habilitar o terceiro paia. cal

cular se é possível a rescisão por lesão encarne. 
(105) As averfiações só são necessárias quando ocoirem asv 

CHCUiístâncias que fazem objeto dela: Vej. § 54 adiante.. 
(106) São de sua natureza nulidades de pkno direito^ no .n-

taíito no sistema do Decr. (art. 105, § 1.°) iarecem <fe ser diecSa-
rada.<- por sentença. 

A onüssão do n'mnero de ordem não importa. mMiaãs. porquet 
iv 4Ufc yale i o número do Protocolo. 
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«cedem (107). A razão c clara: os extratos arquivam-se e 
portanto se subtraem aos olhos de terceiros que só con-

^sultam o registro. 
Depois de terminada a transcrição, não é mais lí

cito ao oficial reparar as nulidades ocorridas (108). 
Podem invocá-las em seu favor todas as pessoas a 

quem a transcrição prejudica, como é o próprio alienante, 
os seus credores, ou um adquirente posterior, cujo título 
tenha sido legalmente transcrito (109), 

Estas são as nulidades peculiares à transcrição. 
Mas é de notar que também tem-lhe inteira aplica

ção as regras gerais de direito acerca d?s nulidades dos atos 
-rsolenes. 

§ 54. — Averbações: Concelamento 

Depois de feita a transcrição podem ocorrer fatos 
que ou a modifiquem ou a tomem de nenhum efeito. E' 
mister que esses fatos sejam acusados no registro: ao con
trário, pela mais singular das aberrações, a transcrição vi
ria a ser causa dc> erros que ela é destinada a dissi
par (110). 

(107) Decr., art, 279. 
(108) Decr., art. 280. E' a a/plicação à espécie de tun prín-

«cípio geral de direito. 
(109) Decr., art. 280. 
(110) TBOPLONG, Transcript., n. 213. 
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Daí a necessidade das' averbações: 

1. As averbações são notas apostas à transcrição,, 
destinadas (pelo que respeita à transferência de imóveis) 
(111) a fazer constar, entre outras, as ocurrências se
guintes: 

a) O implemento ou não implemento de condição-
suspensiva ou resolutiya (112), pocíuacfa no título trans
crito (113). Neste caso a averbação se faz à vista da de
claração dos interessados consignada em documento autên
tico (114), ou em virtude de declaração aprovada pela. 
outra parte, previamente notificada para assistir a esta. 
diligência X115). 

b) A declaração do número ou números de ordem, 
das transcrições posteriores, relativas ao mesmo imóvel, ou-
à partes alienadas destacadamente. Esta averbação é posta-
ex-officio pelo oficial na coluna respectiva, da. transcrição, 
anterior (116). 

(111) Aqui se trata tão somente das averbações relativas à. 
transcrição 'dos títulos de transmissão de imóveis. 

(112) Como no caso da v«ida à retro. 
(113) Lei, art. 8, § 5; Decr., art. 275 
(114) O escrito particular, reconhecido por tabelião, entra nai 

.classe dòs, documentos autênticos. 
(115) Lei, art. 8, § 5; Decr., art. 275. 
(116) Decr., art. 276. 
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As averbações são em geral sujeitas às formalidades 
da própria transcrição (117), e devem ser numeradas, da
tadas e assinadas pelo oficial do registro (118). 

11. A transcrição, como èm outro lugar se disse 
(§ 48) não sana os vícios dos atos, nem dirime as causas 
que podem suprimir-lhes a existência. 

Daí vem que o ato transcrito pode ser anulado, ou 
rescindido (119) ou cessar de existir por virtude de um 
princípio resolutivo (120). Deixar subsistir nestes casos-
a transcrição seria iludir a terceiros com a validade aparen
te de um ato posteriormente nulificado (121). 

Pode ainda acontecer que o ato transcrito seja vali
do, mas que seja nula a transcrição por se ter omitido al
guma das formalidades substanciais que lhe são peculiares' 
(§ 53) (122). 

Para prevenir tais enganos e ao mesmo tempo tornar 
o registro mais completo, criou a lei a providência de se-
cancelar a transcrição, dada qualquer daquelas hipó
teses (123). 

O cancelamento, (é em si uma espécie de avcrbação) 
tem por fim ilidir a transcrição e aniquilar-lhe todos os-

(117) Decr., arts. 45, 57, § 1.», 58, 59 e 60. 
(118) Decr., art. 76. 
(119) Como na hipótese de lesão enonhe, de restituição de-

ímenorfès,' 
(120) ICdtno a Tévogação da doação, a resolução do d<wnínio> 

ma propriedade fMudaria. 
(121) TROPIVÕNG, n. 213. 
(122)! Decr., art. 108. 
((123) Decr., arts. 102-109. 
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sfeitos. Um ato de um tal alcance jurídico, não pode ser 
consumado por deliberação de uma só das partes, senão de 
consentimento de todos os interessados expressado em do
cumento autêntico (124), ou à vista de sentença passada 
em julgado que prouncia a rescisão, resolução ou nulidade 
do ato transcrito ou da própria transcrição (125). 

Teem competência para requerer o cancelamento as 
pessoas cujo direito o registro prejudica, como são o alie-
nante, os seus sucessores ou credores (126), ou o adqui-
rente posterior com título válido e regularmente trans
crito (127). 

Consiste o cancelamento na certidão, escrita no co
luna das averbações do livro respectivo, datada e assinada 
pelo oficial do registro — de que a transcrição foi cancela
da em virtude de sentença ou de consentimento dos inte
ressados, com declaração do motivo que a houver deter
minado (128). 

No caso de cancelamento ter sido determinado por 
nulidade da transcrição e não do ato transcrito, é evi-

(124) Nota 114, acima. 
(125) Decr., art. 105, §§ í," e 2."; Lei francesa, de 23 de 

Março de 1855. 
(126) Como se por via da ação Pauliana (Doutr. das Aç., 

§ 106), obtiveram a revogação da venda feita em fraude da exe
cução, T̂ROPLONG, número 220. 

(127) Decr., art. 104. 
(128) Decr., art. 102. Se, depois da transcrição do ato que 

foi anulado oü rescindido, houver transmissão do mesmo imóvel, 
/não é mister cancelar as transcrições posteriores; basta cancelar aquela. 
de que faz objeto o ato anulado ou rescindido. TIIOPI.ONG, n. 222. 
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dente que o ato pode ser submetido à nova transcrição, a 
qual só comeparj a produzir os seus efeitos de sua 
data (129). 

O registro induz a presunção legal da validade do 
ato transcrito, e essa presunção não pode ser destruida se
não pelo cancelamento. Assim que a lei estabelece o prin
cípio: 

Que, enquanto o registro não for cancelado, produz 
todos os efeitos legais, ainda que se prove por outra ma
neira que o ato está desfeito, anulado, rescindido, ou re
solvido (139). 

(129) Decr., arí. 108. 
(130) Decr., art. 106. 
Esta disfKjsição do decreto sempre nos pareceu iníqua e sein 

razão que lhe colorasse a iniqüidade. Desde que a transcrição não 
induz prova absoluta do domímo que fica salvo a quem for, bas
tava dar-lhe a virtude de produzir a presunção de validade do tí
tulo, jpresunção porem que pu/dôsse ser ilidida' por qualquer gê
nero de prova em contrário. Mas ínão permitir que a presunção seja 
destruída senão peSo cancelamento, é um rigor que o sistema da lei 
não exigia, e que veio derrogar práticas e prindpios de uma jus
tiça irrecusável e consagrado pelas mais antigas tradições do Direito. 
Assim, as escrituras nulas de {Jéno direito, conio as que não são 
assinadas pdas testemunhas, eram repelidas em juizo, independen
temente de sentençis declaratórias de nulidade proferidas em ação 
ordinária. Hoje se escrituras tais forem transcritas, a parte a quem 
aproveita a nulidade, não a poderá invocar em juizo antes de obter 
sentença passada em julgado, que a habilite a requerer o cancela-
riiento. Por exemplo, um terceiro que transcreveu um título nulo de 
pleno direito vem com embargos de senhor e possuidor à penhora; 
o exequente não o poderá repdir com a alegação da nulidade plena, 
mas ou será vencido ou teí-á de intentar a ação de nulidade do t"tulo, 
para com a sentença que alcançar, requerer o caaicelamemto. 
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Mas OS efeitos do cancelamento se rctrotraem ao 
tempo em que começou de existir a causa que o determi
nou — nulidade, rescisão ou resolução (131). 

§ 55. — Conflito entre duas transcrições 

E' possivel que o dono de um imóvel o aliene suces
sivamente a duas pessoas diversas (132). 

Suponha-se que cada um dos adquircntes registre o 
seu título. 

Qual das duas transcrições deve prevalecer para o 
efeito de produzir a transferencia do domínio? 

Esta questão se resolve pelos princípios seguintes: 
Prevalece a transcrição que tem em seu favor a prio

ridade, isto é, a que é anterior nos números de ordem do 
Protocolo (133). 

Se, porem, as duas transcrições estiverem sob o mes
mo número de ordem por terem sido os títulos apresenta-

Mas que prmcípio fundamentaJ da lei ou que razão de utilidade-
exigia uttí vexame .destes? 

Todavia pode-se dar ao dt . art. 106 do Decr. uma intdigéncia 
que resolve os absurdos notados, e vem a ser, que de alude tão K>-
mente às nulidades que dependem de ação, e não as de pleno direito., 

i(131) Os efeitos da nulidade são sempre £X tunc, os da reso^ 
lução podem ser ex time, como na venda à retro, ou ex nume, cxxaO' 
ma revogado <Íe doa^^o por ingratidão. Vej. § 27. 

(132) E' a 'hipótese da o r d . L . 4, T. 7. 
(133) Decret., art. 46. 
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dos ao mesmo tempo (134), prefere a transcrição do ti
tulo que for mais antigo cm data (135). 

(134) "Ao mesmo temipo" quer dizer, dais 6 horas da manhã 
ao uneio-dia, e do melodia às 6 da tarde. Deoret. art. 48. 

(135) Decret., art. 49, 2.» parte. 
Mas se os títulos tiverem a mesma data e as transcrições se 

fizeram ao vn&smo tempo, isto é, sob o meamo número de ordem? 
E ' uma dificuldade que a lei não resolveu. 
E ' também omissa a este respeito a lei francesa. TRÔPWNG. 

n . 192, BRISSOLES, n . 45. 
RiviÊRE (n. 203) e TROPIXJNG (n . 194) propõem a solução 

de dar triunfo ào adquirente ã quem o aíienanite fez tradição do imó
vel, pela regra in pari causa melior est conditio possidentis, solução 
tanto mais aceitável entre nós quanto a consagrava a Qrd. L . 4, 
T . 7, § 2 no domínio dá tradição pura. 

Mas se não houve tradição nem a um nem ã outro adquirente? 
RIVIÊRE et HUGUET dedaram a questão insoluvel; TROPLONG acon
selha ao juiz que recorra a presunções tiradas de certos preliminares 
da transcrição, que não existem no sistema da nossa lei. 

O princípio dá nossa lei é qüé prevaleça a transcrição do títiáo 
•mais antigo. Parece, pois, qüe se os títulos teem ainda a data do 
meamo dia, o juiz não está inibido dé invéstigaf qual foi o lavrado 
€ assinado em primeiro lugar. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITXJUO TERCEIRO 

AQUISIÇÃO DOS FRUTOS DA COISA ALHEIA 

56. — Noção 

1. Qf frutos pertencem ao proprietário da coisa que 
os produz. Aqítele, pois, que sem consentimento do dono 
(1) ou sem um direito preexistente (2) se apropria dos 
frutos da coisa de terceiro, é obrigado a restituí-los. 

2. Este princípio sofre uma notável derrogação em 
favor do possuidor de boa fé: de direito ele faz seus todos 
os frutos que percebe da coisa alheia (3) . 

3. Os frutos pendentes se consideram partes da coi
sa e lhe seguem a condição jurídica, mas desde o momento 
em que se separam dela, constituem objetos distintos, sus
cetíveis de receberem destino diverso. 

(1) Há consentimento, por exenuplo, no caso da locação, da 
anticrese, do usufruto convencional. 

(2) Direito preexistente, como no caso de usufruto por dis
posição testamentária, ou por disposição de lei. 

(3) Fr. 28 D. de sur. 22, 1; fr. 25. § J.».D. eodem; fr. 48í 
D. adq. rer. dom. 41, 1; ord. L. 2, T. 53, § 5, L. T. 66, § l.V 
T. 86, § 4. ver. "E em caso que o comprador... 
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Por consideração à boa fé do possuidor que dcscançà 
na convicção de que a coisa lhe pertence c como tal a guar
da, defende, cultiva e melhora (4), a lei lhe atribue a pro
priedade de todos os frutos percebidos, tanto dos consumi
dos como dos existentes em ser (extantes) sem impor-lhe a 
obrigação de restituir o valor (5) . 

(4) I . § 55, de rer. divis. 2, 1: Frúctus quos percepit, ejus 
esse pro ctdtura et curai A cultura e guarda, to!dãvia, não são con
dições necessárias para o possuidor fazer seus os frutos. Suos... 
fadt, non tantum eos qui diligeníia et opera ejus pervenerunit, sed 
oriines: fr. 48 D. adq. rer. dom. 41, 1. 

(5) PiNEL, Const. 2, C. rescind. cap. 4, n. 47 e 60, BAR
BOSA, Solut. matrim-. Parte II, n. 48; MORAES, L . 6, cap. 10, 
n, 21, MELLO, L,. 3, T. 3, § 9. LOBÃO, Notas ao mesmo, loc. 
cit., n. 8. 

Segundo o Direito Ronrano, ò possuidor de boa fé fazia seus 
tàidos os frutos percebidos, mas era obrigado a restituir os extan-
tes, I. § 35, de rer. divis. 2, 1: Et ideo si domânus supervenerit et 
fundum vindiçet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. 
C. 22, C de reivindic. 3, 32: Cértum est málae fidei pcjssessores 
onttiesjructus solere praestare cum ipsa re; bonse fidei vero extantes: 
post autem litis_;̂ contè&tationem, universos. E como os textos atri
buem ao possuidor^ a propriedade dos extantes, mas ao mesmo tempo 
obrigam-no à restituí-los, imaginairam os intérpretes diversos sistemas 
para explicar a natureza de unia tal propriedade. 

A escola antiga sustenta que o domínio sobre os frutos extantes 
é um domínio resoluvel (§27 acima) que ou se torna definitivo pela 
prescrição de três anos, ou se resolve pela rei\'indicação superveniente 
"da coisa. VINNIO, Gom. ao cit. § 35 da L. rer. divis., n. 9, 
MACKELDEY, § 298, n. 2, ACCARIAS, n. 250. 

SAVIGNY (Posse, § 22, n. III, A ) . considera a aquisição dos 
frutos da coisa alheia como um caso de aplicação das regras de usu
capião: os frutos sq)aràdos ficam sob a posse de quem tem a posse 
da coisa frugífera, sem necessidade de apreensão especial e sob a 
•mesma justa causa usíicapionis; ê pois que são moveis, o ppssuidor 
<le boa fé os adquire peíla prescrição dè três anos. Esta explicação 
é terminántemènté repelida pela letra dòs textos: fr. 15, § Í9 D. 
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4. Assim que o possuidor de boa fé, pelo que res

peita jà percepção dos frutos, é equiparado ao proprietá

rio ( 6 ) . 

A citada disposição se funda em uma razão de equi

dade. 

De um lado está o domínio do senhor da coisa; do 

outro a boa fé do possuidor. A lei mantém o domínio, que 

deixa salvo a quem de direito, e protege a boa fé do pos

suidor contra o imprevisto, adjundícando-lhc os frutos 

percebidos. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 528 — Os frutos e mais produtos da coisa perten
cem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo si, 
por motivo jurídico, especial, houverem de caber a outrem^ 

de ustnp. 41, 3 : Quoniíim in fructu est, neç usucapi debet; sed 
staivm emptoris fit. Vej. fr. 48 § 6. D. de furtis, 47, 2, 

MAYNZ (§ 194 nota) condena tanto o sistema antigo como o 
de SAVIGNY: sustenta que a propriedade sobre os frutos extantes é 
absoluta e subsiste inteira, não obstante a obrigação pessoal de res-
tituí4o9, pois que não 'há incompatibilidade entre o domínio sobre 
a coisa e a obrigação pessoal de entregá-la à outrem: — tal é a 
posição do vendedor antes de fazer a tradição do objeto vendido. 

Estas diliculdades, aliás teóricas, não as temos nós. No nosso 
Direito prevalece o princípio exposto no texto: —• o possuidor de 
boa fé faz seus os frutos percebidos, sem distinção entre consumidos 
e extamtes: doutrina seguida na prática de julgar e que tem hoje 
a seji favor a autoridade dos códigos modernos. Vej. C. C. fr. 
art..549, C. C. da Prâssia, art. 195, do Chile, art. 907, Port.. 
art. 495. 

(6) Fr. 25, § 1." D. de usur. 22,1: Bonae fidei possessor in 
pencipiendis fructibus id júris ihalbet quod dominis praâdiorum tri-
butum est. 

— 14 
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§ 57, — Requisito da boa fé 

L Possuidor de boa fé, para o efeito de fazer seus 
os frutos percebidos, se diz aquele que possue a coisa com 
a convicção de proprietário. Essa convicção requer um tí
tulo (7) , mas como o título é antes um elemento da boa 
fé do que uma condição essencial da aquisição, nada im
porta seja vicioso na fôrma ou na substância (8), ou que 
seja meramente putativo (9) . Em qualquer destes casos, 
embora inhábíl jpara transferir domínio, o título é sufi
ciente para fundamentar a boa fé, desde que o possuidor 
lhe ignore o vício (10). 

2. E' mister que a boa fé subsista no momento em 
que os frutos ^e separam da coisa (11). 

(7) I . § 35 de rer. divis. 2. 1; VINNIO, Com. ao cit. § 35, 
n, 4. AccARiAs, n. 250. ZACAR., § 201, Dig. Port., P . I., ar
tigo 572. 

(8) ZACAR., § 201, D. Port., P . I . , art. 572 e 573. 
(9) VINNIO, Com. ao cit. § 35 da I . n. 4. GUERREIRO, 

Trat. 2, L. 3, cap. 7, n. 77; LOBÃO, Notas à Mello, L. 3. T. 3, 
§ 9, n. 8. A crença em título que realmente nunca existiu só supre. 
o título, quando fundada em erro de fato excusavel. Nisi forte nos-
trjB opinioni causam dederit justa et probabilis facti ignorantia. VIN
NIO, loc. dt* 

A respeito da influência do vício do título, de forma ou de 
substância, sobre a prescrição, vej. adiante § 68; do título putativo. 
§ dt . 68. 

(10) Ord. L. 4, T. 8, § 6 (arg.) D. Port. P . I, art. 573. 
(11) Fr. 23, § í.o, ir. 40. fr. 48, § l.«». D. adq. rer. dom. 

4141. AccAioAs, n. 270. 
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Dai vem: 

Que o herdeiro faz seus os frutos que em boa fé per
cebe da coisa que o defunto possuia de má fé (12). 

Que o sucessor do possuidor de boa fé não adquire 
os frutos que colhe em má fé (13). 

3. A boa fé cessa de existir por qualquer ocnrrência 
que importe claramente para o possuidor o conhecimento 
do vício ou defeito do título (14) . 

Mas a má fé superveniente não revalida- a aquisição 
dos frutos percebidos em boa fé (15) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 510 — O possuidor de boa fé tem direito, enquanto 
ela durar, aos frutos percebidos. —r 490, 612. 

Art. 511 — Os frutos pendentes ao tempo em que cessar 
a boa fé devem ser restituidos, depois de deduzidas as des-

(12) Z A C , § 201. 
(13) Nota antecedente. 
(14) LOBÃO, Fascictil. i?merí., 4, § 21. 
A litis contestação nem sempre induz má fé. LOBÃO, Notas à 

Mello, L. 3, T. 3, § 9, n. 9. 
(15) Ord. L. 3, T. 66, § L": E quanto aoj frutos... pode 

julgar aquilo que acresceu depois da lide contestada em dianfte. 
Há notáveis diferenças entre a posse para a aquisição dos fru

tos e a posse para a prescrição: Toda posse de boa fé dá direito aos 
frutos percebidos, mas nem toda posse de boa fé é idônea para a 
prescrição. Vej. o título IV. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 DIREITO DAS COISAS 

pezas da produção e custeio. Devem ser também restituidos 
os frutos colhidos com antecipação. 

Art. 512 — Os frutos naturais e industriais reputam^se 
colhidos e percebidos, logo que são separados. 

Os civis reputam^-se percebidos dia por dia. 

Art. 513 — O possuidor de má fé responde por todos os 
frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por cvlpa 
sua, deixou de perceber, desde o rtwm^nto em que se consti
tuiu de má fé; tem direito, porem, às despezas de produção 
e custeio. 

Art. 514 — O possuidor de boa fé responde pela perda 
ou deterioração da coisa, a que não der causa. 

Art. 515 — O possuidor de má fé responde pela perda, 
ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar 
que do mesmo modo se teriam dado, estando ela na posse do 
reivindicante. 

Art. 516 — O possuidor de boa fé tem direito à indeni-
zação das bemfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto 
às volutuarias, se lhe não forem pagas, ao de levantár-las, 
quando puder, sem detrimento da cousa. Pelo valor das ben
feitorias necessárias, e úteis poderá exercer o direito de re
tenção. — 63, 1.566, III. 

Art. 517 — Ao possuidor de má fé serão resarcidas so
mente as bemfeitorias necessárias; mas não lhe assiste o di
reito de retenção pela importância destas, nem o de levantar 
as volutuarias. — 63. 

Art. 518 — As bemfeitorias compensam^se com os danos, 
e só obrigam ao resardmento, se ao tempo da evicção ainda 
existirem. 

Art. 519 — O reivindicante obrigado a-indemzar as bem- . 
feitorias, tem direito de optar entre o seu valor atual e o seu 
custo. 
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§ 58. — Separação dos frtxaos 

1. O possuidor de boa fé adquire a propriedade dos 
frutos desde que eles se separam da coisa, quer por ato 
seu, quer por fato meramente casual (16). 

2. E' isto uma conseqüência da posse da coisa. Essa 
posse subsiste com jo mesmo título sobre os frutos separa
dos (17). Pelo que respeita, pois, aos frutos desprendi
dos, não há necessidade de nova apreensão. A mesma dou
trina € pela mesmí̂  razão prevalece em relação ao enfiteuta 
e ao credor antiaésista, sob cuja posse ficam os imóveis 
sujeitos àqueles direitos reais (18). 

3. Mas o üsofrutuário, o arrendatário, e todos os 
demais que sem ter a posse da coisa, todavia, teem o direito 
de perceber-lhe oá frutos, não os adquirem para si senão 
pela percepção propriamente dita, isto é, pela apreensão 
realizada por ato pessoal, ou por via de representante 
(19). Nestes casos há em substância uma alienação dos 
frutos por parte do proprietário da coisa, e a aquisição 
depende da tradição que se realiza pela apreensão (20). 

(16) Fr. 25,, § l.«, fr. 28 D. de usur. 22, 1; fr. 48 D. de 
aldq. rer. dom. 41,1. Denique etiam priusquam .percipaat, statim 
ubi a solo separati sut, bonae fidei emptoris fiunt. SAVIGNY, Posse, 
§ 22, a, III, RocH^, § 48. E' de notar que os frutos civis se ad
quirem até a data do vencimento, dia por dia, fossem ou não efe
tivamente recebidos. 

(17) SAVIGNY, § 22 a. I II . 
(18) Fr. 25, § 1.», D, usur. 22,1. 
(19) Fr. 13 D. quib. mod. usufr. amit. 7,4; fr. 25, § 1." 

D. usuris, 22,1; MAYNZ, § 194. ROCHA §. 
(20) Fr. 6 D. de donat, 29,5. Qtiasi iraditio eninl facta vi-

Kietur, ciun exmiitur (lápis) domini voluntate. SAVIGNY, § 22 a. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO QUARTO 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA 

§ 5 9 . — Noção geral 

1. Há dois gêneros de prescrição: a aquisitiva 
(usucapio) c a liberatória ou extimiva (1 ) . Tanto a pri
meira como a segunda contém em si o princípio extinti-
vo, donde lhes vem a denominação comum (2) ; mas uma 
se distingue da outra por seu objeto, condições e efeitos. 

(1) MAÇKEtDEY, § 290; MAYNZ, § 148e 198; ZACAR., § 209: 
KoCHA, § 454. 

SAVIGNY {Trat., vol., 4, § 177; vol. 5, § 237) condena esta 
classificação por falsa e errônea. Corto a dita Massificação tomada 
em sentido absoluto, com referenda ao Direito Romano, pode dar 
lugar aos erros e perigos que SÀVIGNY prevê; mas entendidb. eni 
termos faaveis, é exata e se coadtma com as doutrinas do Direito 
Moderno acerca deste assimto. 

(2) A palavra — praescriptio —̂  designava no Direito Ro-
niaiio a exfínção idas ações, reais ou pessoais, por falta de exercício 
dó direito durante um certo prazo; mas com a usucapião {^prescrição 
aquisitiva), sx> mesmo tempo que opera a aquisição do donúnio em 
favor do possuidor, extingue-o em relação ao proprietário, daí veiu 
o dar-ise-lhe taanbem a denominação de prescripção, rei prascriptio, 
rem preescribere. SAVIGNY, d t . vol. 4, § 177. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 DIREITO DAS GOTSAS 

2. A aquisitiva tem por objetco domínio c os di-
reitos reais (jura in re aiena) (3), pressupõe como con
dição a posse; é ao mesmo tempo causa de aquisição e de 
extinção de direitos. No seu modo de atuar predomina a 
força geradora; a extinção vem por via de conseqüência;, 
o proprietário perde o domínio porque o adquire o pos
suidor (4) . A lei toma-a pelo seu lado positivo, considc-
ra-a modo de aquisição e sob este aspecto a regula, marca-
lhe as condições e define-lhe os efeitos (5) . 

3. A extintiva é negativa; nasce da inércia, e tem 
por efeito dissolver a obrigação paralisando destarte o di
reito correlato (6) : não gera direitos. Daí dois corolários. 

(3) Todos os direitos reaw, salvo a hipoteca, o penhor e a an-
ticrese, se podem aidquirir por prescrição. 

(4) KANT, Metaph. do Dir., § 33: "A extinção não deve 
ser considerada senão como conseqüência da usucapião." 

(5) A lei deixa em silêncio o princípio extintivo da usucapião. 
Assim nas questões de prescrição aquisitiva nunca se indaga se está 
ou não extinto o direito do proprietário, mas tão somente se estão 
preenchidas em fevor do possuidor as condições legais da prescrição 
aquisitiva: sie sim, opera-se a aquisição em proveito do prescribente, 
fioaiido, ipso jacto, extinto o direito do proprietário. 

(6) A prescrição que hoje se denomina extintiva, no sistema 
do Direito Romano, só se aplicava à Ações; reputava-se extmta toâa 
ação real ou pessoal, que não era intentada dentro do prazo legal. 
Neste sentido a prescrição (exceptio aut prcescriptio temporalis) era 
a exceção com que o réu repelia a ação real ou pessoal extinta por 
não ter sido intentada em tempo. MAYNZ^ § 148. 

E de notar que prascriptio temporalis extinguia a ação, mas não 
extinguia o direito. Alguém, por exemplo, possuía lun prédio por 
mais de trinta anos mas, por ter começado a sua posse com má fé, 
não adquiriu o domínio, que ficou salvo ao propríet&-io: nestas con
dições ao possuidor era lícito repelir a reivindicação do proprietápio 
coinl.a exceptio ou prascriptio temporais. Const. 8 C. de prsesçript 
XXX, vol. XL, an. 7,3. O proprietário conser\'ava o seu domámo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 217 

I. Nunca pode tomar a fôrma de ação; 

lí . Mas reveste sempre a natureza de exceção, pe
remptória da ação (7) . 

§ 60. — Fundamentos da prescrição aquisitiva 

A aquisição do domínio por via da prescrição se con
suma à custa de uma perda imposta ao proprietário. Esta 
prática sai fora das regras fundamentais do Direito; mas 
é determinada por imperiosos motivos de utilidade pública. 

1. O domínio e os direitos reais (jura in re aliena) 
estão sujeitos a. incertezas e vacilações, resultantes já das 
dificuldades de prova, já de vícios desconhecidos, de que 
são suscetíveis os diversos modos de aquisição: contin-

mas não podia reivindicar a coisa por ter deixado extinguir-se a ação. 
MAYNZ, § 211, nráinero 5. 

No Direito Moderno a prescrição extintiva tem por objeto as 
obrigações pessoais, a extinção da obrigação importa necessariamente 
a extinção do direito correlato. As ações reais não são susceptivei» 
da prescriço extintiva; subsistem enquanto subsiste o direito a que 
são inerentes embora não tenham sido exercidas durante trinta ott 
mais amos; nascon e morrem com o direito. 

(7) Na distribuição das nraitérias do Direito Civil, a prescrição 
aquisitiva ocupa, como modo de aquisi^o do dooiánio, o lugar que 
aqui se Ibe dá. 

A prescrição extintiva, embora pda variedade dos direitos a que 
se refere, não seja estranha às outras divisões do Direito, todavia 
é tratada como parte initegrante do Direito das obrigações, ao qual 
se liga intimamente como um dos modos '<de extinção dos direitos 
pessoais. 
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gências tais colocam o proprietário sob a ameaça de evic-
ções imprevistas. 

Nò interesse, pois, de tirar à propriedade o caráter 
de provisória e de dar-lhe estabilidade e segurança, cum
pria circunscrever aquelas incertezas dentro de um certo 
período de tempo; daí a necessidade que o direito de pro
priedade, exercido francamente dentro de um prazo pre
fixado € mediante certas condições, se considerasse peremp-
toriamente consolidado e garantido contra as reivindica
ções fundadas em causas anteriores à posse. 

Acabar com as incertezas da propriedade, eis pois, a 
razão final da prescrição aquisitiva (8) . Ela o consegue 
de dois modos. Em alguns casos não faz senão confirmar 
simplesmente as transferências de domínio preexistentes, 
suprindo a falta de prova (9) . Neste aspecto é perfeita
mente legitima e em nada repugna ao Direito. Na maio
ria dos casos, porem, tem por missão sanar os defeitos dos 

(8) GAIO, Insf. Comm., II, § 44: Qüod ideo receptum vi-
detur ne reritm domínio diutíus in inserto essénit. Fr. 1.° í ) . de 
«sucap. 41,3 (GAIO) : Bono publico usucapio introducta est ne sri-
licet quarundam rerum diu et ere sonper incerta domina esserit. 
SAVIGNY, vol. 4, § 177, vól. 5, § 237. 

(9) Algueni possue durante trinta znos um terreno que lhe 
foi Degado. Desaparece p testamento. Mais tai<de um terceiro, su
cessor legal do testadòr, intenta contra o l^[aitário tmia ação de 
reivindicação. Como há de o l^;aitárío repelir a ação, se não pode 
«xibir o testamento? In '̂ocando a prescrição. Neste caso a pres
crição supre tão somente a prova. Havia titulo idôneo para trans
ferir o domínio, mas era impossível prová-lo. 

"Sem a prescrição, a propriedade séria provisória' porque a his
tória não pode levar as suas investigações até o ato de aquisição 
do primeiro possuidor". KANT, Met. do Direito, § 33. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 21» 

modos de aquisição e nesse caráter se converte em causa 
geradora de direitos (10). 

2. A negligência do proprietário não é propria
mente uma razão determinante da prescrição aquisitiva, 
mas intervém como uma consideração moral de grande va
lor para pô-la sob uma luz mais favorável, tirando-lhe o 
caráter espoliativo que à primeira' vista se lhe atribue (11). 

Com efeito, antes de consumada a prescrição, subsis
tem em pleno vigor os direitos do proprietário; pode ele 
fazê-los valer pelas ações competentes; pode ainda salvá-
los pela interrupção (12) : tudo depende de sua liberdade. 
Se se conserva na inércia e deixa correr o prazo que a lei 
lhe concede, a culpa é sua: o direito não lhe foi violenta
mente arrebatado, mas por sua negligência permitiu que 
lhe fosse tirado (13). Há, sem dúvida, em obrigá-lo a 

(10) O possuidor de um prédio o houve por compra de quem 
não era proprietário — a non domino. O título é em si justo, mas 
insuficiente para transferir o domínio. Se o comprador possue o 
prédio por dez oU vinte anos, em boa fé, adquire definitivamente a 
propriedade. Nesta hipótese a iprescri^o corrige o vício da aqui
sição. 

(11) Paçna negligeniiee: frase que, como observa SAVIGNY, não 
quer -dizer — que a lei teve em mente punir com a prescrição a ne
gligência do proprietário, mas si^ifica que aquele que perde o di
reto por não tê-lo exercido, sofre uma conseqüência da sua culpa. 

(12) Vej. adiante § 74. 
(13) GAIO, I . Com. II, § 44: Cum sufficeret domino ad in-

quirendam rem suam anni aut bienni spatium, quod tempus ad usu-
capionem possessori tributum est. Fr. 1 D. dé usurp. 41,3* Cum 
sufficeret dominis ad inquirenfdas. res suas staituti temporis spatium. 
Fr. 28, V. Si 50, 16: Vix est ut noo videatur alienare qui pafStuT 
«sucapi. 
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obrar dentro do prazo marcado, uma certa coação; mas é 
um sacrifício que o bem geral impõe ao interesse parti
cular ( 1 4 ) . 

3. No campo da controvérsia filosófica há quem 
conteste a legitimidade da prescrição. 

Mas, como quer que seja, ela estabelece a firmeza da 
propriedade, lübertando-a de reivindicações inesperadas, 
corta pela raiz um grande número de pleitos, planta a paz 
e a tranqüilidade na vida social: tem a aprovação dos sé
culos € o consenso unânime dos povos antigos e modernos 
(15 ) . Uma instituição desta natureza assenta necessaria
mente em fundamentos sólidos e profundos. 

§ 61. — Definição da prescrição aquisitiva 

1. A prescrição aquisitiva (usucapio) é incontes-
tavelmente um modo particular de adquirir o domínio. 
Em verdade ela cria para o prescribente direitos que não 
preexistiram no seu patrimônio. 

Se esses direitos pudessem ser atribuídos a outra cau
sa geradora,- como à ocupação, testamento, ou tradição; a 

(14) SAVIGNY, vol. 4, § 177. 
QiKreai alguns que a prescrição teniha por fundamento a pre

sunção de abandono (dereltctio) deduzida da inércia do proprietá
rio durante o prazo legal. GROT., L . 2, cap. 4, § 7: KANT, § 33, 
HEGEL, § 64. Esta suposição é insustentável. Se a derelição fosse 
a causa da prescrição, é evidente que a prescrição desapareceria, re-
solvendo-se na ociqação. 

(15) <CASSIODOKO (Variar, L. 5, cap. 37) a denominou "kw 
mano generi patrona." 
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prescrição ficaria sem objeto, porquanto o seu ofício é exa
tamente o de suprir a omisão ou a insuficiência dos outros 
modos de adquirir. 

Neste sentido definem-a os jurisconsultos: "modo de 
adquirir a propriedade pela posse continuada durante um 
íerto lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos na 
lei" (16). 

2. Há uma escola que a considera, não como modo, 
mas como prova da aquisição, isto é, como "a presunção 
legal de um modo legítimo de aquisição'* (17). 

Esta maneira de ver é incorreta. A prescrição aqui
sitiva, ná maioria dos casos, em vez de pressupor um mo
do legítimo de aquisição, é, ao contrário, destinada a sa
nar os vícios do modo preexistente, insuficiente, por algum 
motivo para operar a transferência do domínio. 

Seria, pois, um erro dizer que a prescrição estabelece 
a presunção de um modo legítimo de aquisiíção. Ao con
trário, ela é ordinariamente invocada, por isso mesmo qué 
«sse modo não existe. 

(16) Fr . 3. D. de usurp., 41,3. Usucapio est adjectio do-
minü per oonitinuationem possessionis temporis lege definit. MAC-
KELDEY, § 290; MÜHLENBRUCK, § 257; MAYNZ, § 196; Cód. Civil 
fr., art. 2.219. 

(17) ZACHR., § 209; MOÜSLON, L . 3. T. 20, n. 1.724: A 
mconreção está em omitir a f u n ^ nrais importante da prescrição, 
— a de sanar os vícios dos motos de adquirir; e de só considerar a 
de consolidar as aquisições legais suprindo.a falta de prova. ( §60 
aiiterior). 
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§ 62. — Direitos e coisas prescritiveis em geral 

1. Podem-se adquirir por prescrição os direitos se
guintes: 

a) O domínio ou a plena propriedade (18); 
b) O ttsofruto, o uso, a habitação e a enfi-

tcuse (19); 
c) As servidões reais (20). 

Vê-se, pois, que só pode ser objeto da prescrição o 
direito reaí,isto e, o direito que vincula diretamente a coisa 
corpórea. A razão é clara: a prescrição aquisitiva requer 
como elemento essencial a posse ou a quasi posse (21). 
fatos que só são possiveis ou em relação às coisas corpóreas. 
ou em relação aos direitos reais sobre a coisa corpórea (22). 

Não basta que o direito seja em si prescritivel; e ain
da mister que a coisa corpórea a que se refere possa tam
bém ser prescrita (23). Que importa que alguém, pot 
exemplo, pratique atos de senhor e possuidor sobre um 
imóvel do uso público, se nunca lhe adquirirá o domínio? 

2. São em regra suscctiveiis de serem prescritas, to
das as coisas que não estão fora do comércio (24). 

(18) Fra. 3. D. Usucap., 41,3. 
(19) Vej. adiante, § 95, n. 3 e 146. 
(20) Vej. adiante, § 133, n. 5. 
(21) Vej'. a nota seguinte. 
(22) Vej. adáia, §§ 6 e 16. 
(23) A prescrição não é do direito in abstracto, mas do direito 

concretisack) na coisa. Mous]:x)N, L. 3, T. 20, n. 1.763. 
(24) Vej. § 6 adma. 
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Estão fora do comércio, e portanto não se adquirem 
por prescrição: 

1.° As coisas sagradas, como os templos, as ima
gens (25). 

2° As coisas religiosas, como os cemitérios (26) . 

3. As coisas do domínio público (27), como os 
portos, os rios navegáveis, as ruas, praças e estradas pú
blicas (28); os pateos e baldios dos municípios e paró
quias (29) ; as que são diretamente empregadas pelo Es
tado em serviço de utilidade geral, como as fortalezas e 
as praças de guerra (30). 

Não entram nesta classe e podem ser prescritas as coi
sas do domínio do Estado, isto é, aquelas acerca das quais 
ò Estado é considerado como simples proprietário (31) : 

(25) Nota seguinte. 
(26) Frl 9. D. de usuip., 41,3. 1/)BÃO, Notas à Mello. L. 3. 

T. 1, § 4. o. 1 e § 6. 
(27) Consol. ias L. Civis, árts. 52, § l.»,, 
(28) Fr. 9. D. de usuip., 41,3; LOBÃO, Notas à Mello, L. 3, 

T . 1.», § 8, n. 17. 
(29) Fr. 9. D. cit. LOBÃO, Notas à Mello, L- 3, T . 1.», 

§ 8, ns. 30, 37 e seguintes. Sobre pastos e logradouros públicos. 
Vej. a ord. L. 4, T. 43, §§ 12 e 15;.Lei n. 601, de 18 de Se
tembro de 1950, art. 5. § 4, 

(30) Vej. MouRLON, L. 3, T . 20, n. 1.763, 1.'. 
(31) Consol. das L. Civis, art. 51, § 2; ROCHA, §§ 86 e 81. 
A mesma distinção se dá relativamente aos bens provinciais e 

muiBcipais; há uns que são próprios das províncias e municípios, e 
constituem o seu patrimônio, e outros destinados ao uso público. 
At. Ad., art. 11, § 4 , ord., L. 1. T. 66, § 11; L. 4. T. 43, 
§ 12 e 15; Lei de l.» de Outubro de 1828, ait. 41, 45; Lri n. 601, 
de 18 de Setembro (de 1850, ai«. 
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tais como as terras devolutas, as lihas formadas nos mares 
territoriais, os bens em que sucede na falta de herdeiros le
gais do defunto. 

3. Há todavia coisas que, suposto sujeitas ao co
mércio, não podem ser prescritas, a saber: 

1. Os bens pertencentes aos impúberes, durante a 
impuberdade (32). 

2. O pecúlio adventício do filho-família, enquan
to dura o pátrio poder (33) ; 

3. Os bens dotais inalienáveis na constância do ma
trimônio (34); 

4. Os bens doados pelo marido à concubina antes 
da dissolução da sociedade conjugai (35). 

§ 63, — Diversas espécies de prescrição aqtxisitiva 

1. O requisito da posse continuada por um certo 
íapso de tempo, por si só, bastava para pôr termo às in-

(32) MüHLENBR., §§ 257 e 263; MACKELDEY, § 291; MELLO, 
3.4, § 12. 

Grande controvérsia a respeito. M Ü H L E N B R . / § § 263 e 261, 
»ot. 7, entende que contra o impúbere não corre prescrição alguma; 
que contra o menor oorre a extraordinária e não a ordinária; MAG-
KELDEY, § 291, é BoEHM.> Bxercit., 84, § 7, sustentam que coníra 
os menores não corre nem a prescrição ordinária, nem a extraordi
nária, opinião adotada pelo C. C. Francês, art . 2.252. 

(33) § Vej . , nota 8. 
(34) Fr . 30 de jur. dot., 5,12; MAYNZ, § 200. 
(35) Ord. 4,66. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MREITO DAS COISAS 225 

"Certezas do domínio. Mas, ligada tão somente àquele re
quisito, a prescrição aquisitiva se converteria, nas mãos da 
prepotência e da má fé, em verdadeiro instrumento de es
poliação. A necessidade pois de assentá-la em uma base 
moral e de conciliá-la com o respeito ao direito alemão, 
fez com que a lei a subordinasse a mais duas outras con
dições — o justo título é a boa fé. 

2. Nem sempre e mister o concurso de todos este 
jrequisitos: toda prescrição, porem, requer essencialmente a 
-posse por um lapso de tempo e a boa fé (36). 

A necessidade do concurso de todos ou somente de al-
:guns dos requisitos enumerados varia segundo a condição 
jurídica dos bens (37) e a duração do prazo (38) . 

Daí vem que a prescrição aquisitiva se divide em 
duas espécies: 

I. . Prescrição ordinária — a que se consuma por 
três, dez ou vinte anos (usucapio seu longi temporis ptces-

iCtiptio). 

II. Prescrição extraordinária — a que se completa 
€m trinta ou quarenta anos ilongissimi temporis proes-
«criptio). 

(36) São condições gerais, comuns a toda prescrição. 
(37) Assim os l>ens do domínio do Estado, das Mimicipali-

«dades e das igrejas só podem ser adquiridos pela prescrição extra-
rordinária, a qual dispensa o requisito do justo título. Vej . § adiante. 

(38) A posse de trinta anos dispensa o requisito do jústó tí-
ituio. Vej. § 70 adiante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 DIREITO DAS COISAS 

A imemorial é antes uma presunção de aquisição le
gal, do que um modo particular de adquirir: constitue: 
uma espécie à parte (39). 

§ 64. — Requisitos 

A.) A prescrição ordinária (de três, dez ou vinte-
anos) exige o concurso dos requisitos seguintes: 

Coisa hábil. 
Posse, 
Lapso de tmpo. 
Justo título. 
Boa fé (40). 

Se falece algum destes elementos, a prescrição ordi
nária malogra-se, mas em certos casos pode ser suprida pela 
extraordinária (41). 

§ 65. — Coisa hábil 

B.) -— Podem-se adquirir por prescrição ordinária. 
todas as coisas que, não estando fora do comércio, são-
prescritiveis (42), exceto: 

(39) MÜKLENBRUCH, § 265. MACKELDEY, § 297. 
(40) Estes requisitos se contem no seguinte conhecido verso:.' 
Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus. 
(41)' Se, por exemplo, se reúnem os demais requisitos, mas,, 

falta o justo título, não se verifica a prescrição ordinária; mas l)em 
pode ela ser suprida pela extraordinária, dado que o lapso de teimpo> 
seia suficiente. 

(42) Vej. § 62 acima. 
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1. Os beiis cuja venda é proibida: 

a) ou por lei (43), como as coisas litigiosas (44) ; 

b) ou por testamento, como o bem sujeito a fidei-
comisso (45). 

2. Os bens dos menores, durante a menori-
dade (46) ; 

3. Os bens adventícios do filho enquanto dura o 
pátrio poder (47) ; 

4. Os bens do domínio do Estado (48) ; 

5. Os bens das cidades c vilas, c os imóveis das 
igrejas e estabelecimentos pios (49). 

(43) Fr. 28 D. V. S. 50, 16; fr. 12, § 4 D. de publician. 
in rem aotíon. 6,2. MÜHLENBRUCH, § 261, nota 8, MAYNZ, § 199, 
nota 9. 

(44) Const., 2. 4. C. de litig. 3,37; ord. L. 4, T . 11, 
MAYNZ, § 199, not. 10. 

(45) C. 2. C. d€ usucap., pro emptore, 7,26; C. 3, § 3 Coní., 
de leg., et fideicom., 6,43. 

(46) C. 3 Quib non objicit, 7,35: Non est incognituiri id tem
pons quod in menore aetate transmissum est, longi tempons praescrip-
tioni non imputari: ea enim tune currere incipit quando ad maiorem 
setatem dominus rei pervenerit. MÜHLENBRUCH, § 261, nota 7, 
MAYNZ, § 199, nota 13. VOET., Pandect., 4,4, n. 29, MELIJO, 3, 4. 
§ 12. 

Os bens adventídos, «iquanto perdura o. pátrio poder, são im-
prescriptiveis, MAYNZ, § 200, MÜHLENBRUCH, § 261. 

(48) § 9, I . de usucap-, 2, 6; fr. 18. 24. D. usucap., 41, 3, 
MELLO, L . 3, T . 4, §§ 2 e 6, D. Port. P . I . , art. 1.376. 

(49) Novel. 9 cap. I, Novel. 111, 131, cap. 6. Dig. Port., 
P. L art. 1.376. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 DIREITO DAS COISAS 

§ 66. — Posse 

C ) 1. A posse jurídica e a base fundamental de 
toda prescrição aquisitiva (50); mas carece que ela seja 
adquirida de um wodo justo !(51), isto é, que não come
çasse ou pot violènciz (txi) ou clandestinamente (ciam), 
ou a título precário (precacio) (52). 

2. O vício da violência continua a subsistir, ainda 
que a posse no decurso da sua duração se torne pacífica 
,(53); e, enquanto não é expurgado, impede a prescrição 
(54) , mas não se transmite à posse do terceiro que em boa 
fé recebe a coisa do esbulhador (55). 

(50) Fr. 25, D. de usurp. 41,3: Sine possessione usucapião 
contigere non potest.. 

(51) Vej. § 8, nota e § 22 acima. 
(52) LOBÃO, Natas à Mello, L. 3, T. 4, § 6, n. 17; Dig. 

Portug., P . I., art. 1.352; C. C. franc, art. 2.229, Port., ar
tigo 517. 

(53) I . §§ 2 e 8 de usucap. 2, 6; fr. 4, % 6, D. de usurp. 41,3. 
No Direito francês o vício da violência se extirpa pela continuação 
pacífica da posse, C C , art. 2.233, ZACAR., § 216. 

O emprego de vias de fato para manter a posse pacificamente 
adquirida, não a toma violoita: fr. 1, § 28, D. de vi et vi arm., 
43, 16: Sed qm per vim possessionem suam retinerit, Labeo ait, 
mon vi possidere. 

(54) I. § 3, d€ usucap., 2, 6. O vício da violência se expurga, 
ou quando a coisa volta ao poder do espoliado é este a restitue ao 
espoliador, ou quando consente expressamienite na continuação 'da 
posse começada por esbulho. I.. cit., § 8. 

(55) As coisas imóveis vi possessm e os moveis furtados —r 
•res furtiva — segundo o Direito Romano, não podiam ser prescritas 
nem mesBix> pelo adqüirente que em boa fé as houvesse recebido 
ao autor do esbulho ou do furto. I. cit. § 3; r. 4, § 22, fr. 25, D 
dfi usurp. 41,3. Este rigor não foi aceito pelo Direito Moderno. De 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS POISAS 229 

A clandestinidade ocorre quando o adquirente oculta 
intencionalmente a tomada de posse daquele de quem te
me contestação (56). Não cessa de existir pela superve-
nicncia da publicidade (57). 

Estes dois vícios são relativos, isto é, só podem ser 
utilmente invocados por aqueles contra quem foram come^ 
tidos (58). 

3. O título precário exclue a intenção de possuir a 
coisa como própria (59), e pois toma impossível a pres
crição. 

a posse do terceiro adquirente não traz em si o vício da posise 
anterior. Por que, pois, negar-lhe a virtude de produzir a prescri
ção? Vej. C. C. fr. art. 2.233, 

i(56): Fr. 6 pr. D . de adq. vel amit. pos. 41,2: Ciam possi-
dere eum ditínuus que fuxtivé ingressus est possessionem, ignorante 
eo quem sibi controversiam facturum suspicabatur, et, ne faceret, ti-
mebat.i Cód. do Chile, art. 713. 

O possuidor clandestino não pode prescrever porque sempre se 
presume em má fé: clanldestinum factum semper praesumitur dolosum. 
MERLIN, verb, Precrip. Sect. I, § 4, art. 7. 

SAVIGNY {Posse, § 41) sustenta que em Dirtíto Ropiano a clan
destinidade da posse é totalmente estranha às questões de proprie
dade e portanto sem influência na prescrição. Em sentido contrário, 
porem, prevaleceu a opinião dos antigos intérpretes, hoje aceita por 
quase itodos os códigos modernos: Ç. C. fr. art. 2,229, do Chile, 
ârts. 713 e 2.507, Port., art, 517, 

(57)i Fr. 40, § 2, D. adq, pos. 41, 1, MEKUN, Ipc. cit. Ens 
contrário o Direito francês atual, MotriooN, L, 3, T. 20, n. 1823. 

A ocultação posterior da posse não a toma clandestina: fr. 4 
D. cit. 

A posse fundada em justo título nunca se presume clandestina: 
fr..6, D. eodem. 

<58) MouRLON, Doe. cit., ns, 1.821 e 1.824. 
(59) Vej. § 8, nota 9. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ DIREITO DAS POISAS  

A precariedade, visto que é incompatível com a pres
crição, constitue vício absoluto: podem invocá-la não só 
aquele cuja confiança foi iludida, como quaisquer interes
sados ( 6 0 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 59'. — Não induzem posse os atos de mera. permis
são ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição 
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a 
violência, ou clandestinidade. — 489. 

Art. 49f8 — A posse do imóvel faz presumir, até prova 
contrária, a dos moveis e objetos que nele estiverem. 

% 67. — Lapso de tempo 

D.) 1. O lapso de tempo da prescrição ordinária 
é de três anos para as coisas moveis (61) e dez ou vinte 
para as imóveis: — de dez, se o proprietário e o prescrí-

(60) AccARiAS, n. 214, n. .3, MOURLON, loc. cit, n. 1.828. 
(61) I. pr. de usucap. 2,6; Const. únic. C. de usücap. 

transform. 7,31. Esia. é a nossa jurisprudência de tempos ianano-
riais. MELLO, L . 3, T. 4, § 5; Dig: Port., P.- I. , art. 1.362: 
ROCHA, § 462. 

No Direito francês prevalece a célebre máxima "en jait de metr 
ble ia possession vaut titre", isto é, en; relação aos moveis a posse 
induz a presunção júris et jure de propriedade. E* de rtotar que 
este princípio sofre duas exceções, a saber, qxiando o movd vai à 
mão de terceiro, por se ter perdido ou por haver sido fuitado. E' uma 
notável .singularidade do Direito francês. Vej. acima § 45, e ZACÀR., 
§ 186; MOURLON, L . 3, T. 20; número 1.985 e seguintes. 
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bente residem na mesma comarc, de vinte, se moram em 
xomíircas difrentes (62). 

A. presença e a ausência são determinadas pelo lu
gar da residnêcia das pessoas c não pelo lugar da situação 
do imóvel (63). 

(62) Const. 12 C. «de prsescript long. íemp., 7,33: Const., 
únic. C. de usucap. transform. 7,31. Niovel. 119, cap. 7 . Ord. 
L . 4, T . 3, parágrafo 1.**. 

(63) Const. 12. C. de praescript. longi temp., 7,33. Sancimus 
'itaque debere in hujuamodi specie utriusque personae, taro patentis 
-quam possidentis speotari domicilium... Utru'sque .partis damicilio 
requisito sit expedita questio pro rebus ubicumsue positis. Ord. L, 4, 

T . 3, § 1.": " E esta demanda lhe poderá fazer até dez anos cum
pridos, se ambos,. credor e devedor, eram moradores em uhoa co-

:.marca. E sendo moradores em desvairadas comarcas, então llie pode
rá ser feita até vinte anos acalbados". 

Controvertem os intérpretes do Direito Romano, se para re
solver a questão da presença ou ausência se deve entender a palavra 
do texto domicilium — no sentido rigoroso de ^domicílio legai cm de 
domicílio de fato, isto é, residèticia, habitação, pois se pode ter o 
«domidlio legal em um lugar e residir em outro. POTHIER sustenta 
que o domicilium do texto se deve tomar como significando domi-
v<dHo de fato. 

A nossa lei (ord. cit.), usando da palavra — moradores — re-
iSolveu a questão no sentido da inteligência dos intérpretes que 
POTHIER acompanha. O verbo morar exprime a idéia de residir, 
habitar, 

A doutrina da, cit. ord. dá um resultado irracional na hipótese 
ide estar presente o proprietário e ausente o possuidor. Neste caso, o 
proprietário sabe do es'bulho por estar presente; se não reivindica o 
-imóvel, é porque não quer; a ausência do possuidor não lhe traz difi-
•cuídade peculiar. Não há, pois, razão para o aumento do prazo em 
ital caso. Vej . MOÜRLON, 3, 20, n . 1941. 

O Direito francês estabelece regra diversa, que evita o notado 
'oontrasenso. Segundo o dito Direito (C . Civil, art . 2.266)^ é in-
•difcrente o íugar da residência do possuidor; considera-se tão somente 
sa residência do proprietário e a situação do imóvel: — o proprietário 
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Se o prccribente e o proprietário residiram parte do» 
tempo na mesma comarca e parte em comarcas diversas, 
duplicam-se os anos de ausência, isto é, por um ano de. 
presença que falta, contam-se dois de ausência (64). 

2. São óbvias as razões da diferença de prazos se
gundo a natureza dos bens e a presença ou ausência daS: 
partes. 

a) Circulam as coi^s moveis em perpétuo movi
mento, passando de mão em mão, e são de uma difícil in-
dividuação; o deixar em longa suspensão a propriedade 
delas, seria sujeitar o tráfego da vida comum a dificulda
des e incertezas injustificáveis: daí a necessidade de encur
tar-lhes o prazo da prescrição. 

só se reputa ausente quando habita ou reside íora da circunscrição" 
onde é sito o imóvel. 

Esta regra também não é isenta de dar oòntiasenso na sua apli
cação. A situação do imóvel e a residência dõ proprietário podem, 
estar na mesma circunscrição, mas á grande distância; ou em cir-
cunscriçÕes diversas mas na proximidaxle uma^a outra. No primèirõ-
caso, o proprietário, a vinte ou trinta légims üe distância, se reputa-
presente; no segundo, embora teüha ò imóvel sob seus olhos na ex
trema da. divisa, é tido como iwésenté. 

O princípio mais racional neste assunto, é o dó cv ítutne de 
Sedan: "Consideram-sé presentes õs que moràim dentro de dez léguas-
em tomo do imóvel; — ausentes os que nKwam fora daquele râio"^ 
.Vej. MouRW)N, L. 3, 1). 20, n. 1941, nótà 1. 

(64) Movell, 119, c. 8; Dig. Port., P . I . , art. 1.366, C. C. 
francês, antigos 2.265 e 2.266; G. do Chile, art. 2.508. 

Assim, jwr exemplo: se o proprietário e o possuidor só estive
ram presentes seis anos é mister doibrar os qtiatrõ que faltam paíã. 
«tsmpletar os dez que seriam sufidentes a não ter havido ausência. 
NfiSte caso a prescrição sô se còhsuimariâ em quâitsofzè anos, seis entre 
presentes e oibô ieiife ausentes. 
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b) A prescrição, como em outro lugar se disse, não 
c o esbulho de um em proveito de outro, senão a conse
qüência da inércia do proprietário que deixa correr o pra
zo da lei sem reivindicar os seus direitos. A inércia do au
sente pode ser aparente e não provir senão ou da igno
rância do esbulho, ou de dificuldades que o inibam de 
obrar. E' pois razávcl submeter a sua inércia à prova de 
um maior espaço de tempo. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 551 — Adquire tombem o domínio do imóvel aquele 
que, por dez anos entre presentes, ou vinte entre ausentes, pos
suir como seu, continua e incontestavelmente, com, justo títuJo 
de boa fé. — 1T7, 4Ô0. 

Parágrafo único. Repwtam^e presentes, os moradores do 
mesmo município, e ausentes, os que habitam, mumcípios di-
versos. 

Art. 618 — Adquirirá o domínio da cousa movei o que 
a possuir como stta, sem interrupção, nem oposição, durante 
três anos. — 168, IV. 

Parágrafo único. Não gera usucapião a posse, que se não 
firme em justo título, bem como a inquinada, original ou su
perveniente, de má fé. —r 490. 

§ 68. — Justo título 

E) 1. A terceira condição da prescrição ordinária-
é que a posse seja fundada em justo título. 
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Juèto título (justa causa possessionis) se diz todo o 
.ato jurídico, próprio em tese para transferir o domí
nio (65), mas que, em conseqüência de obstáculo ocur-
ĵ ente na hipótese, deixa de produzir o dito efeito (66). 
E a prescrição é precisamente chamada para desfazer a di-
üculázde e operar a transmissão. 

Pode o obstáculo provir ou de não ser o transmitente 
senhor da coisa (a non domino) (67), ou de não ter po
der legal de aliená-la (68), ou de erro no modo de aqui
sição {69); 

2. O justo título deve ser; 

a) Válido, isto é, passado com as formalidades ex
ternas substanciais (70). 

(65) Ord. L . 4, T . 58, §§ 3 e 4 ; Decret. n. 1.318, de 30 
die Janeiro de 1854, art. 25. A lei às vezes diz simplesmente título 
(Ord. 4,3, § 1.°; 58, § 3) e outras título legítimo (Lei de 24 de 
Setembro de 1864, árt . 2, § 6, Lei n . 601, de 18 de Setemíjro de 

1850, art . 3 . 
(66) L pr . de usucap. 2,6; C. 24 C. de rei vindicat, 2.32. 
(67) Fr . 109 D. V . S. 50,16; I . pr . de usucap. 2,6. 
(68) Fr . 109 D. V . S . : aut putativ eam qui vendidit jus 

vendendi luubere, puta procuratorem aut tutorem esse. 
(69) D . pro derelicto, 41,7. Como no ciso de ocupação de 

•coisa que o ocupante acredita erroneamente ter sido abandonada por 
seu dono, ou de tomada de posse de legado posteriormente revogado 
por codicilo, ou que foi ideixado a um e entregue a outro por erro 
ide nome. F . 4, D . pro legato, 41,8. 

(70)' Há grande contarovérsia acerca deste requisito. 
È ' fora de dúvida que o título deve revestir as formalidades le-

;gais externas: assim se o objeto doado excede-em vaíor à taxa da 
lei e a doação não é insinuada, deixa ela de constituir justo título 

-para a prescrição. D. Port. P . I., art. 1.340, C. C. fr. art. 2.267; 
MouJjON, 3,20, n . 1.938. 

Se a nulidade provem, não da omissão de formalidades externas, 
inias de vício interno, como da incapacidade do transmitente, a questão 
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b) Certo e real (71). 
c) Transcrito no registro geral da comarca, requi-

;sito este tão somente exigido parâ  que possa prevalecer con
tara as hipotecas inscritas, constituídas no irJesmo imo-

-vcl (72). 

se resolve em uma questão de boa ou iiíá fé. Se por exeniplo o ad-
quirente ignorava o estado ide incapacidade do transmitente {igno-
rantia jacti), a prescrição se oonsuma, não obstante a nulidade. Se ao 
conitrário, o possuidor sabia que o trajísmitentt era menor, imas 
ignorava que o menor é por direito incapíiz {ignorantia júris), nesitc 
caso a nulidade embaraça a prescrição. A ignorância do fato produz 
a iboa fé: a ignorância de direito não, .porque ninguém se presume 
ignorar a lei. Fr. 67, D. de jur. dot. 23,3; fr. 13, § 1.°, D. de 
usucap. 41,3; fr. 2, §§ 15 e 16 D . pro empc«re. Dig. Port., P . I, 
ar t . 1.343, ZACAR., § 217, not. 7. 

(71) Há tamíbetm controvérsia acerca da realidade do título. 
A r ^ r a dominante é que não se admite título que não seja real 

e certo. I . § 11, de usucap. 2,6; C. 4 C. de usucap. pro herede, 
7:29: usucapio, non prcecedente vero tiíuüo, procedere non potest. 
C. 4 C. de prosiscript., longi temp. 7,33. LOB.\O, Not. à Mello. 3, 
4, § 6, n . 3 . 

Ká todavia exceções: — o que se verifica quando a crença na 
existência do justo ttulo é fimdada em erro de fato excusavel, como 
se o possuidor encarregou um mandaitário seu de comprar c objeto 
€ erradamente crê que ele executou a sua ordem (fr. 11, D . pro 
suo 41.10), ou se recebeu a coisa em virtude de legado válido, mas 
posteriormente revogado por codicilo: (fr. 4 e 9 D. pro legato. 
Vej. AccAE. n . 234). 

O Direito francês não admite título putativo para a prescrição. 
TROPLONG, Prescript., n . 888, 889 e 890. ZACAR.. § 217, not. 3 . 

(72) Decr. n. 3.453, de 26 de Aíbril de 1865, art. 255. A 
prescrição fundada em título não TCgistraído pode ser oposta e pre
valece contra terceiros, exceto se forem credores por hipoteca ins
crita, ou antes só não vale contra hipoteca inscrita. E ' de notar que 

:3. disposição do óft- art . 255 não entende com a prescrição extraor-
<iinária, visto como, pára esta espécie de prescrição não se requer 
título. MouRLON, III, n . 1.672. TROPLONG, Previl. Hyp. IV, n. 883. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 DIREITO DAS COISAS  

3. Nos termos expostos constituem justo título, 
entre outros, os seguintes: 

1° A doação (7) ; o dote (74); o legado (75). 

2." A sucessão: o que só acontece quando alguém, 
possue uma coisa pertencente à herança, de que erronea
mente se julga herdeiro (76). 

3.° A compra e vendai (77), a dação in solutum 
(78), a permuta (79) e a transação (80). 

4.° As sentenças nos juizos divisórios (81), a arre-
matação e a adjudicação (82). 

(73) D. T. pro donato, 41, 6. 
(74) D. T. pro dote, 41,9. Verifica-se este título quatido a. 

coisa dada em dote ao marido não pertencia ao dotador. 
(75)' D. T. pro legato, 41,8. O prescribente possue pro le-

gato: 1.°, quando lhe e legada coisa que não pertencia ao testador; 
2.", quando o legado foi revogado em oodicilo que era ignorado;. 
3.°, quando o legado lhe foi entregue por erro de nome; fr. 4, D. 
pro legaito. 

(76) Fr. 33, § 1.°, D'. ,pro herede. Esta hipótese só se verifica 
no caso ideclarado no nosso texto. Se' o sucessor possue como her
deiro bens que estavam na heran^, mas não pertenciam ao defunto, 
neste caso continua ele a posse do defunto, e pelo mesmo título, por
tanto, só poderá prescrever se o dito título for hábil- para isso. Se 
o herdeiro possue, como se fora da herança coisa que dela não faz. 
parte, possue pro suo e não pro herede. (Vej. MAYNZ, § 199, nota 47.. 

{77) D. T. pro emiptore, 41, 4. 
(78) Fr. 33. § 3, D. usurp. 41, 3 . 
(79) Vej. § acima 51. 
(80) Vej. § acima 51. 
(81) Vej. § acima 50. 
(82) Vej. § acima 50. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEREITO DAS COISAS 237 

5. Não se consideram, portanto, justo título para 
a prescrição: 

1.** As convenções qu€ não são translatícías de do
mínio, como a locação, o comodato, o depósito (83); 

2." Os contratos nulos por defeito de forma (84) ; 

3.° Os atos proibidos por lei (85). 

5. O título em virtude do qual começou a posse, se 
presume continuar, salvo prova cm contrário (86). 

§ 69. — Boa fé 

F.) 1. Boa fé na matéria sujeita é a crença do pos
suidor de — que legitimamente lhe pertence coisa sob sua 
posse (87). 

Esta crença é sempre o resultado de erro de fato. O 
erro prcKede da ignorância do vício ou do obstáculo que 
impede a transferência do domínio, como se a coisa não 

(83) Vej. áckna § 8, nota 9. 
(84) Nota 6 acima. 
(85) Ord. L. 2, T. 53, § 5, ZAC. § 219, not. MOURLÓM, 3, 

20, n. 1937. Atos proibidos, entre outros os seguintes: 
l.<* O .pai vender ao fiüio; 
2." O testamenteiro çonqjrar bens da testamentáda; 
.3." O juiz e o escrivão arrematar bens em praça; 
4.* O tutor ailienar éens do nreinõr sem licença do juiz. 
(86) MERLIN, verb. Prascript. 
(87) "Bona fides justa opinio qua quis ram dienam tanquam 

5uam ignotatiter posadet". BOEHM, nota 89 ao c. 2 x de praescript 
2,26, Fr. 109 D. V. S. 50, 16. Cód. do Chile, art. 706. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 DIREITO DAS OOISAS 

era do alienante ou ele não tinha o poder de aliená-la, e 
não o sabia o possuidor (88). 

2. O erro de direito nunca se pode servir de funda
mento de boa fé porque "ninguém se presume ignorar a 
lei" (89). O erro de fato só é aceito quando excusável, is
to é, quando não tem por causa negligência culposa (90). 

3. As dúvidas c apreensões sobre a legitimidade do-
domínio não constituem o possuidor em má fé, porquan
to não excluem de uma maneira absoluta a convicção de 
proprietário (91). 

4. A boa fé se requer assim no começo da posse co
mo em todo o decurso de sua duração (92). A superve-

(88) Nota antecedente. 
(89) Fr. 4, D. de jur. e fact ignor, 22.6; júris ignoraníiam. 

in usucapione negatur prodesse: facti vero ignoranitiam prodesse 
constat. AccARiAS, n. 236, nota (2) Cód. do Chile, art. 7(>5. 

(90) Fr. 9, § 2, D. de jur. e fact. ignor. 22.6; MAYNZ, § 199;. 
MouRJjON, 3.20, n. 1.938, LOBÃO, Fascicul. tom. I, Dissert., 4, 
§ 7 nota. 

O justo título é exigido, porque é em regra uma causa excusavel 
de erro. Com efeito nada de mais natural que julgar-se le^timo se
nhor aquele a quem a coisa é transferida em virtude de ato legal, 
translatício da propriedade. E' ainda por força da mesma conside
ração que se- reputa de má fé o que .possue contra o "seu título. 

(91) P . BARBOZA, de prescrip., ns. 278, 280, 315, 319, e 320,. 
ZACAR., § 217. E' questão muito controvertida: Vej. LOBÃO, citada. 
Dissertação. 

(92) Ord. L. 2, T. 53, § 5: "Porquanto os havemcís por-
constituidos em má fé para que não possam fazer seus os ditos frutos, 
nem prescrever as propriedades". Ord. L. 4, T. 3, § 1.': "Salvo sê  
constar da má fé dos sobreditos porque em, nenhum tempo poderão^ 
prescre'i;er". 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ DIREITO DAS POISAS 239' 

niência da má fé, portanto, destroe c aniquila a prescri
ção que ainda não está consumada (93). 

5. Boa fé e justo título são coisas distintas (94) ; 
mas o justo título estabelece a presunção da boa fé. Daí 
procede que na prescrição ordinária, uma vez provado o 
justo título, a boa fé se presume (95). 

O Direito Roníano só requeria a boa fé no começo da pres
crição. Mala fides superveniens non nocet. Fr. 48, § 1.°, D. adq. 
rer. dom. 41,1: principio que prevaleceu no Direito português an
terior à promulgação das Ords. filipinas. (Ord. Aíf. L. 4, T. 49, 
§ 3 , MANUEUN. L . 4, T . 33 e 80). 

Na redação das Filipinas introduziu-se o princípio do Direito^ 
Camónico que já fora aplicado à prescrição extintiva pela extrava
gante de D. João III de 4 de Fevereiro de 1534 (LEÃO, Coleç. das 
L. Bxtr., P . 6, T. 1.», Lei 1). Vej. MELLO, 3,4, § 8, nota. 

À doutrina do Direito Canônico a respeito consta dos textos se
guintes: Synodali juidicio difinimus ut nulla valeat absque bona jide 
prsescriptio tam canonica quam dvilis... une oportet ut qui pres-
cribit in nulla temporis parte rei habeat consdentiam alienae: C. 2,. 
de reg. jur. in Vito. 

Os códigos modernos adotatairi o princípio do Direito Romano i-
C. C. fr. art. 2.269. 

(93) prd. L. 2, T . 53, § 5. 
(94) À boa fé pode existir sem o justo título, como se o pos

suidor está na crença de haver comprado a coisa e' lia realidade não 
a comprou; e vice-versa, pode se dar justo título sem boa fé, como' 
se o oomprador soube que a coisa comprada não pertencia ao ven
dedor. 

MAYNZ (§ 199, observ.) sustenta que a boa fé não é um re
quisito especial, distinto do justo títuüo: assim a posse não pode ser 
de boa fé, senão quando precedida de justo título. Esta doutrina, 
alem de contrária às noções filosóficas do assunto, não acha apoio-
nos textos. Vej. ZACH., § 217. 

C95) AccARiAS. n. 236. in fine. LOBÃO, citada Dissert. §§ S"-
e 7; ROCHA, § 463, MOURLON, 3, 20, n. 1.936. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 DIREITO DAS COISAS 

II. § 70. — Pi^esctição extraordbácia 

1. Se a prescrição ordinária não prevalece no caso 
ocurrente por llhc faltar algum dos seus requisitos peculia
res (justo título ou coisa hábil, § 64), pode ser supri
mida pela extraordinária, uma vez que o possuidor esteja 
de boa fé, que a coisa seja prescritivel e que a posse tenha 
durado por trinta anos (96). 

A prescrição extraordinária é portanto subsidiária da 
ordnnária. 

2. A extraordinária requer, como a ordinária e nos 
mesmos termos, a posse e a boa fé {97), mas dispensa o 
justo título (98). A longa duração da posse e, no con
ceito da lei, suficiente para cobrir aquela 'falta. 

3. Adquirem-se pela prescrição extraordinária: 

1.° As coisas que o podem ser pela ordinária (99). 

(96) MüHLENBRUCH, § 236 e MAYNZ, § 200. Vej . C. T . 
de praescrdpt. triginít., vel. quadrag., an. 7,39. 

(97) Cont. 8, § 1.°, C. tít. cit.; Ord. L. 2, T. 53, § 5; L. 4, 
T. 3, § 1.°, in fine. Vej. art. 450, do C. Comercial. 

(98)t Cit. Cont. 8, § í.". C. praescript. trigint. vel. quadrag., 
7,39; 'Ord. 4,3, § 1.»: E indo a coisa obrigada a poder do possuidor 
ŝem títuio algum, poder-lhe-á a densaada ser feita até trinta anos cum
pridos" . A presunção do justo título não se ilide com prova em 
contrário. MERLIN, verb. Praescript., Sect. 1, § 5, art. 1.°, n. 5. 
A boa fé se presume, mas esta presunção cede diante de prova que 
ã excltia. 

(99) Vej. § 65 adma. Isto se verifica no caso da prescrição 
ordinária não prevalecer por falta de título. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS OOrSAIS 241 

2." As coisas que, suposto prcscritiveis, são toda
via exduidas da categoria das sujeitas à ordinária, como os 
bens dos menores púberes, as coisas litigiosas (100 ) . 

4. Esta espécie de prescrição só se consuma no es
paço de trinta anos, ou se trate de moveis, ou dè imó
veis (101) . 

5. Mas, por exceção, só podem ser prescritos em 
quarenta anos os bens do domínio do Estado (102) , ci
dades e vilas, e os imóveis das igrejas e estabelecimentos 
pios (103) . 

CÓDIGO CIVIL 

DA USOCAPIÃO 

Art. 550 — Aquele qtie, por trinta anos, sem interrupção, 
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o 
domínio, independentemente de título e boa fé, em tal caso, se 
presumam podendo reqwerer ao juiz que assim o declare por 

(100) Const. 8, § 1." C. piraescript. trig. vel., quadr., an. 
7,39; Novela, 119, cap. 7."; VOET. Pandect., 4,4, n. 29; MAYNZ, 
§ 200; MACKELDEY, § 295; MÜHLENBRUCH, 263; MELLO, 3, 4, § 12. 

(101) C T. de praescrip., trig., veJ. quadr. an., 7,39; ord. 
L. 4, T. 3, §1.°; MELLO, L . 3, T . 4, §§ 2 e 6. 

(102) Const., 4 e 5, C. T. eodem; MELLO, loc. cit-, Dig. 
Port., P . I . , art. 1.376; MÜHLENBRUCK, § 263," n. 5, sustenta qwe 
não acha apoio nos tfâctos a opinião de que os bens do fisco só prest-
crevem em 40 anos. Todavia, é a opinião geralmente aceita. 

(103) NoveL, 9 e 111; Novei., 131, cap. 6; C. 23; C. de 
Sacro-Sanct., Eod., 1,2; loc. cit., Dig. Port., I, art. 1.376. 
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242 DIREITO DAS OOISASS 

sentença, a qual lhe servirá de Utido para inscrição no registo 
de imóveis. — 168, IV 

Art. 619 — Se a posse da coisa movei se prolongar por 
dez anos produzirá usucapião independentemente de título ou 
boa fé. 

Parágrafo único. As disposições dos artigos 552 e 558, 
são aplicáveis a usuÂsapiãx) das coisas moveis. 

i n . — Regras comuns à prescrição ordinária e extraordinária 

§ 71. — Como se conta o tempo 

1. A prescrição aquisitiva pressupõe a posse por um 
certo lapso de tempo (§ 61 ) . 

O certo lapso de tempo se conta segundo as regras 
seguintes: * 

1.°* Por dias civis, isto é, por durações de vinte qua
tro horas de meia à meia-noite, c não de momento a mo
mento ( 1 0 4 ) ; 

2.* lExclue-se do prazo o dia ein )que pomeça a 
posse (dies a quo) ( 1 0 5 ) ; 

(104) Fr. 6, D: de usucaip. 41, 3; MUHI,ENBRUCK, § 260, 
AccARiAS, n, 237, D. Port.. I, 1.361, ROCHA, § Fr. 8, de feriis, 2, 
12: Dies (dia ciiil) à media nocite incipit et sequentis noctis media 
parte finitur. Vej. A. GELLUS, Noct. attic., L. 3, § 2. Dia tíatüral 
é o espaço de tempo entre o levantar e o por-se do sol. 

(105) Ord. L. 4, T. 3, § 1.": os quais dez e vinte anos, etç. 
AccAMAs, n. 237; ROCH., § 50. 

Há" controvérsia aitre os comentadores do Direito francês sobre 
saber se segundo o art. 2.260 do C. C. se deve ou não contar o 
primeiro dia, Pda negativa estão TROPUONG, Prescript, 2." vol., 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 243 

3.* O prazo conta-se da data da transcrição do tí
tulo, quando a prescrição depende desta formalida
de (106); 

4.' O último dia, mal começa, c logo havido como 
se já estivesse totalmente passado (107); 

5.' O prazo é contínuo: contam-se os dias como se 
seguem, sem dedução dos feriados (108); 

6 / Computam-se os meses tendo cada um trinta 
dias (109); 

7.' Serve de base para o cálculo o calendário gre-
goriano (110). 

n . 812; ZACARIAS, § 212, nota 3, DELVINCOURT. art . 2.261, MOUR-
IX)N, n . 1.924. O C. Civil português manda contar o primeiro dia, 
art. 562. \ 

(106) Vej . acima § 68, nota 8 . 
(107) Fr , 15, D . de diver. temp. praescript. 44, 3 . Os juris-

consultos costumam exprimir esta regra pda seguinte fórmula: dies 
novissifnus cceptus pro completo habetur. Assim, por exemplo, o prazo 
de dez anos começado em qualquer hora do dia 1." de Janeiro de 1873, 
estará consumado no dia 1." de Janeiro .de 1883, desde que houver 
dado a meia noite que separa o dia 31 de Dezembro do dia 1." de Ja
neiro. Vej . ROCHA, § 50, e SAVIGNY, vol. 4, §§ 182 e 188. 

, No E)ireito francês (Cód. Civil, art. 2.261) e no português Í C . 
Cw,iart. 562)' se requer que seja completo o dia em que termina a 
prescrição. Este princípio prevalece no nosso Direito acerca das pres
crições extintivas. 

(108) MüHLENBRUCK, § 260, MAYNZ, § 126, ZAC. § 112, n. 5. 
(109) F r . 28, 31, § 22 de AÊdil. Edict, 21, 1; fr. 11, § 6, D . 

ad 1 ^ . jul. 48, 5, MAYNZ, § 25, n . 2 . Vej . £>»>. Port., I, art. 1.361. 
(110) E ' o calendário vigente no Ócioente da Europa e entre 

nós, D . P . I . 1.361. Vej . Cód. Com., art . 358. 
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§ 72. — Acessão de posse 

1. Muitas vezes acontece que durante o lapso de 
tempo necessário para se consumar a prescrição, a coiso te
nha sido possuida por duas ou mais pessoas. Nâ  generali
dade destes casos a lei permite ao novo possuidor juntar 
à sua a posse do antecessor e destarte completar o prazo 
exigido (111). E' o que em Direito se denomina acessão 
de posse (accessio possessionis). 

Os princípios que regulam este assunto são diversos, 
segundo a posse é adquirida cm virtude de título universal 
ou singular. 

2. Título universal. — O herdeiro se reputa con
tinuar a pessoa do defunto (112). A posse do defunto 
passa ao herdeiro por força da lei (113). A posse do her
deiro vem, pois, a ser a mesma posse do defunto, conti
nuada na sua pessoa (114). 

Daí vem: 

1." Que a acessão da posse, fundada em título uni
versal, é ohrígatória para o herdeiro (115). 

(111) Fr. 14, § 1.", D. de diver. temp. praescript. 44,3, I, 
§§ 12 e 13, de usucap. 2,6. LOBÃO, Notas à Mello, L. 3, T. 4, § 6, 
n. 24. 

(112) Vej. § 12, adma. 
(113) Vej. d t . § 12 adma. 
(114) Fr. 30 D. quib. ex caois. maiores, 4,6: possessio de-

functi, quasi jumcta, descendit ad heredem. 
(115) Fr, 30 D. eodem: ut eadem in heredilbus qvá tn usuca-

pionem succedunt, servanda siiit, Fr. 11, D. de diver. terop. pros-
cript. 44,3: tamen usucapere non poterit quod defunctus non potuit. 
D. P. I., art. 1.336. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRErro DAS POISAS 245 

2." Que a posse do defunto se incorpora com todos 
os seus vícios e qualidades na posse do herdeiro (116). 

3.° Que, portanto, se a posse do defunto era hábil 
para a prescrição, perscvera na pessoa do herdeiro com a 
mesma virtude (117) ; mas se ao sucessor sobre vem a má 
fé, não lhe aproveita a posse do antecessor (118). 

At." Que, se a posse do defunto era viciosa, o vício 
se transmite à do herdeiro, c, sem embargo dele o igno
rar, lhe impede a prescrição (119). 

3. Título singular. — A posse que os antecessores 
singulares, como o comprador, o donatário, o arrematan
te, adquirem, lhes é pessoal, nasce desligada da posse do 
alienante, e, conseguintemente, extreme dos vícios que a 
infeccionam. 

A acessão da posse do antecessor não é pois obriga
tória, 

Desteis prindípios resultam os corolários seguintes: 

(116) I . §. 12 de usucap. 2,6; fr. 2, § 19, D. pro en^ore, 41,4. 
(117) I . § 12, tíit. eod.: Diutína possessio quaj prodesse coeper^ 

defuocto... heredi... continuatur. z 
(118) Esta restrição é uma conseqüência do princípio do D, Ca-

nônico, transplaníado para o nosso Direito (Ord. L. 2, T . 53, § 5. 
Iv. 4, T . 3, § l.", in fine), s^undo o qual .a boa fé é requerida em 
todo o decurso do lapso de tempo. 

(119) I. § 12 de usucap. 2,6: Quod si ille (defunctus) initium 
justum non habuit, heredi... licet ignorantí, possessio non prodèst. 
F . 11, D. diver. temp. praescript. 44,3: Cum heres in jus omme de-
fuDcti sucoedit igaorati<nie sua defuncti vitia non exdudit. 
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1.° O vido da posse do antecessor não se comunica 
à posse do sucessor singular (120). Neste caso a prescrição 
do sucessor começa da sua posse, estando ele de boa 
fé (121). 

2.° Se a posse do atual possuidor c de má fé, não 
lhe aproveita a do antecessor, embora de boa fé (122). 

3." Mas se a posse do antecessor e a do atual pos
suidor são aptas para a prescrição, pode o novo possuidor 
juntá-la à sua para prefazer o lapso de tempo de qüe ca
rece (123). 

3.° Se a posse do autor só era hábil para a prescri
ção extraordinária (124) e a do sucessor o é para a ordi
nária, pode o sucessor invocar em seu favor a extraordi
nária, uma vez que as duas posses reunidas prencham o 
prazo desta espécie de prescrição (125). 

•(120) Fr. 5. D. de diver. terop. prcescript., 44,3; fr. 13, 
§ 13, D. de adq. veí. amitt. possess. 41,2: Nec vitiosa ei qüae vitiosa 
non est. 

(120) Cpnst. 1,11. C. de prescription longi tem. 7,23. Const. 
4 C. de rd vindicat. 3,32. Fr. 2,-§ 17, D. pro emipto, 31,4. D. P . I, 
art. 1.349. 

" (122)" Dig. Port., I, art. 1.348. 
(123) I. § 13, de üsucap., 2,6. D. P . I, 1.350. Vej. a nota 11. 
(124) Como se faltava justo título. 
(125) MouMX>N, L. 3, T. 20, n." 1.840. A razão é manifesta. 

-S§o sucessor, na hipótese^lifurada, só tivesse posse hábil para a ex-
traOTxiinár^é fora de dúyjdàxquç poderia recorrer à ácessão: como 
pois recusar-lhe-a^Messão no caso da sua posse ser própria para a 
Ordinária, ipara a qiMrãr1ei--e^ge ujta maior xíôiaero de requisitos, entre 
os quais se induem os da extraordinária? 
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Não é mister dizer que a acessão, xtanto no caso da 
posse adquirida em virtude de título universal, como no 
da fundada em título singular, requer, identidade do âni
mo de possuir; assim que — ela se tornaria impraticável, 
se o autor possuísse como senhor de domínio direto e o 
sucessor como de domínio útil (126) , 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 552 — O possuidor pode, para o fim de contar o 
tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua 
posse, a do seu antecessor, contanto que amJyas sejam contí
nuas e poíAficas. — 496, 619, § I. 

Art. 495 — A posse transmite-se com os mesmos cara^ 
teres dos herdeiros e legatários do possuidor. 

Art. 496 — O sucessor universal continua de direito a 
posse do seu antecessor; e <w sucessor singular é facultado unir 
íua posse à do antecessor, para os efeitos legais, — 552,1.572. 

§ 73. — Causas què irnpedem a prescrição 

lúipedem a preiscrição de reahzar-se e conseguintc-
mente a tornam impossível, as causas que excluem de um 
modo absoluto algum dos requisitos que não podem ser 
dispensados.\ Entram nessa definição as causas seguintes: 

(126) DUNOD\ P . I, cap. 4. LOBÃO, Notas à Mello, L. 3, 
T. 4, § 6. n. 25, 4.<'\ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 DIREITO DAS COISAS 

1. A precariedade (127). O título precário coloca 
o possuidor na obrigação de entregar a coisa, contém em 
si o reconhecimento do direito do proprietário e como tal 
constitue perpétuo embaraço à prescrição. Ao possuidor 
precário são aplicáveis as duas conhecidas regras: 

"Ninguém pode prescrever contra o seu próprio tí
tulo" (128). 

"A ninguém é lícito mudar o título da sua pos
se" (129). 

Todavia e certo que o vício da precariedade pode 
cessar de existir pela inversão do título. 

A inversão se opera de dois modos. 

a) Ou por causa proveniente da pessoa de quem 
o possuidor houve a coisa, como se a recebeu a título de 
comodato e posteriormente a compra ao comodante, repu-
tando-o senhor (130). 

b) Ou por causa proveniente de terceiro, como se 
houve de um a coisa, a título do comodato, e a compra a 
outro que reputa ser o veírdadeiro dono (131). 

(127) Vej. § 8, nota 9, actea. 
(128) Nemo contra titulam suuoi usucapere .potest. Oitd. L. 2, 

T. 27, § 3. MELLO, 3,4 § 10. Vej. MERLIN, verl>. Prescrjpt. Sect. 1, 
§ 6, art. 3. 

(129) Nemo potest •sibi mutare causam possessionis. Ad pri-
nwndimri tituli ominis fonnatur eventus. Vej. fr. 33, § 1.°, D. de 
usucarp. 41,3. 

(130) FT . 33, § 1.» D. de usucap. 41,3: Idemque jurls erit. 
etiam si a non domino emerit, cum existimaret eum dominum esse. 

(131) Cit. fr.: Si colonus, mortuo domino, emerit fundimi ab eo 
qui existimabat se heredem ejus vd' bonorum possessorem esse: incipit 
pro emptore possidere. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 249 

Nestes casos o lapso de tempo para a prescrição só 
se começa a contar da data da inversão do título (132 ) . 

2. A violência e a clandestinidade da posse (133 ) . 

3. A superveniência de má fé (134) . A lei requer 
boa fé em todo o decurso do lapso de tempo para a pres
crição. Se pois o possuidor, antes de prenchido o prazo, 
incide em má fé, a posse fica contaminada de um vício que 
a torna impotente para gerar a prescrição. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 553 — As causas tiue obstam, suspendem, ou inter-
rompem a prescrição, também se aplicam ao usucapião (art. 
619, § único), assim como ao possuidor se estende o disposto 
quando ox> devedor. 

§ 74. — Interrupção da prescrição 

1. Dá-se a interrupção da prescrição quando ocorre 
algum fato que tem por efeito eliminar o tempo anterior-

Vej. Cód. Civil fr., art. 2.238, C. Civü Port., art. 510. 
Nos ditos casos não é o possuidor que muda o seu t&ulo, mas 

sim um terceiro que o inverte. A<G!loza já observava a este respeito: 
Non sibi mutaire, sed ipsi mutari dicitur causa possessionis. 

(132) MouRiX)K, n. 1.850, Cód. C. Port., art. 510. 
(133) D. Port. I, art. 1.357. Vej, adma § 66. 
(134) Vej. § 66 adma. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 DIREITO DAS COISAS 

mente decorrido, tornando-o inútil para o cálculo do pra
zo legal, sem todavia alterar as condições da posse (135). 

A interrupção, pois, só se refere ao passado, e não 
tem influência sobre o futuro: não impede portanto, o 
possuidor de recomeçar a prescrição (136), uma vez que 
por causa estranha não venham a cessar de existir algum 
ou alguns dos seus requisitos (137). 

2. Há duas espécies de interrupção, uma natural, 
ontra civil (138). 

3. O elemento fundamental da prescrição, é a posse 
continuada pelo lapso de tempo definido na lei. Assim 
que a perda da posse, antes de preenchido o prazo legal, 
interrompe a prescrição (139). A este gênero de interrup
ção denominam os escritores — interrupção natural. 

(135) MAYNZ, § 199, noU 60; ACCARIAS, n. 237; ZACH., 
§ 213; LOBÃO, Notas à MeUo, L. 3, T. 4, § 10, n. 5. 

Acerca da diferença entre a interrupção e a suspensão, vej. o 
§ 75, adiante. 

(136) Fr. 15, § 2. D. de usucap., 41.3; fr. 7, § 4. D. 
proemptore, 41,4. 

(137) Sé, depois de perder a posse, o prescribente a recobra, 
mas a esse tempo indde em má fé por vir a saber que a coisa é alheia, 
evidentemeníe não pode lecomeçar a prescrição. Não é a interrupção 
que inibe o começo da nova prescrição, mas a má fé superveniente. 

(138) MüHLENBRucE, § 260; LOBÃO, IOC. dt . 
(139) Fr. 2, 5. D. de usucap., 41,3; Naturaliter interrumpitur 

possèssio, cutti quis de possessione vi dejidtur, vel alicui res eriptur. 
Fr. 5, iaf. D. pro donato, 41,6; MEIXO, L . 3, T. 4, § 10. 

O arresto e a penhora não interronq>em a prescrição, porque não 
acarretam perda da posse. D. P . I, art. 1.356. Como se perde 
a posse? V. adma § 15. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAiS 251 

£ como a perda da posse se traduz na perda de um 
dos elementos essenciais da prescrição, a interrupção natu
ral tem um valor absoluto: — podç ser invocada por 
quem quer que nisso tiver interesse (140). 

A interrupção causada pela perda da posse deixa de 
produzir efeito, se a posse é recuperada dentro de um ano 
€ dia por via do interdito competente (141), ou a qual
quer tempo pela ação publiciana (142). Nestes casos a 
posse é considerada como se nunca fora interrompida. 

4. Uma das razões justificativas da prescrição é a 
inércia do proprietário, durante o lapso de tempo mar
cado (143| Se, pois, o proprietário, antes de terminado 
aquele prazo, entra em atividade e intenta reivindicar ju
dicialmente o seu direito desaparece o pressuposto da lei; 
a prescrição se reputa interrompida. E' a interrupção ci
vil, a qual se opera: 

(140) Fr. S, P . de usucapT 41,3: Quo casu non adversus eum 
tantumqui eripit, sed adversus omnes. I/>BÃO, loc. dt . , n. 5. 

(141) DUNOD, P . I . , cap. 53; IJQBÃO, Notas à Mello, L. 3. 
T , 10, § 10, n. 4 ; Dig. Port., P . I, art. 1.354. Veja C. C. fr., 
art. 2.243. 

Segundo o Direito Ronano, a recuperação da posse pelo interdito 
unde vi não destruia o efeito da interrupção. ACCARIAS, n. 237. No 
entanto na praxe prevaleceu a àovcknia. sumariada no texto, hoje con
sagrada aos novos códigos. 

(142) ACCARIAS, n. 237, nota I . A publiciana tení exatamente 
por fim rehaver a posse ad usucapionem, usutpada por terceiro, que, 
ou não tem título, ou o teni inferior ao do possuidor. Doutr. das Aç., 
§ 7 4 . 

(143) Ooost. 10 C. de aiiiq. vd. letin. poss., 7,32. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 DIREITO DAS C50ISA'S 

1.° Pela citação inicial do possuidor para a reivin
dicação da coisa sujeita à prescrição (144). 

A citação deixa de ser eficaz para o dito efeito: 

a) Senão é fundamentada (145); 
b) Se é nula (146); 
c) Se não é acusada em juizo (147); 
d) Se o possuidor é absolvido da instância (148); 
e) Se o autor desiste da ação (149) ; 

(144) Const. dt. Const. 1 e 2 C. de poss., long. temp., 7,33; 
MELW, L . 3, T . 4, § 10; LOBÃO, Notas, loc. dt . n. 1. No Direito 
antigo a prescrição só se interroimpia pela contestação da lide; no Di
reito novo bastava a citação iniciail. Const., 3 e 7 C. de poss., 30 vel. 
40, an. 7,3; Const. 1, § 1.»; C. de an., exc. 7,40. Vej. MAYNZ. 
§ 148; MüHLENBRUCK, § 260, n . 7 ; MACKELDEY, § 261. 

Tení-se entendido que a disposição do art. 38 do Reg. n, 737, se
gundo a qual a citação para a oondliação interrompe a prescrição, é 
aplicável às prescrições aquisitiva e extinctiva do Direito Civil. P . 
BAPT., Process., § 101. Nesse sentido é o Direito francês, do qual foi 
tirada, a citada disposição. C. C , art. 2.245; C. do Process., art. 57. 

E' falsa a opinião dos que pensam que a citação induz sempre 
o possuidor em má fé. Bem pode o possuidor, sem embargo dos fun
damentos da citação, continuar, por julgá-los improcedentes, na crença 
de que a coisa lhe pertence. E é essa a razão parque o possuidor pode 
recomeçar a prescrição depois da intetpelação. 

(145) LOBÃO, Notas à Mello. L. 3, T. 4, § 10, n. 2, 1.». 
(146) LOBÃO, loc. cit.; P . BAPTISTA, Process., § 101. A ci

tação nula é como se não existisse. 
Se a citação é para juizo incompetente, interrompe a prescrição? 

LOBÃO, loc. d t . , n. 2, 4.", entende que sim. Nesse sentido o C. C. 
francês, art. 2.240. 

(147) LOBÃO, loc. dt . , n. 2, 2.». 
(148) LOBÃO, loc. dt., n. 2, 3.». 
(149) LOBÃO, loc. dt.; Cód. Process. fr., art. 403. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ProEITO DAS CX)ISAIS 253 

f) Se a ação afinal é julgada improcedente (150). 

2.° Por protesto feito perante autoridade compe
tente contra o possuidor ausente (151). 

A interrupção civil, como se depreende da sua razão 
de ser — é relativa, isto é, só aproveita ao seu autor e não 
a terceiros (152). 

§ 75. —•• Suspensão 

1. A prescrição se diz suspensa quando sobrevenw 
algum obstáculo que temporariamente a impede, ou de 
começar (153), ou de continuar a correr, sem no entanto 
acarretar perda do tempo anterior (154), nem modificar 
as condições da posse (155). Levantado pois o obstáculo. 

(150) HEINECK), ReâL, L. 2, T. 6, § 447; MOURLON, L . 3, 
T. 20, n. 1.871. 

(151) C. 2,3. C. de an. exç. 7,40; MAYNZ, § 147, nota 22, e 
§ 199, nota 66. O protesto deve con̂ ter a exposição dos fundamentos 
do direito. O fim ido protesto é suprir a dtáção, que não pode ser feita 
a tempo por estar o possuidor ausente. 

(152) Br. 18. D. de reivindic., 6: 1. Const., 2, C. de ann., 
excet. 7,40; LOBÃO, Notas à Mello, h. 3, T. .4, § 10, n. 5. 

(153) Como se a posse do prescribente foi tomada ao tempo 
em que a coisa já pertencia ao menor. 

(154) E' nisto que a suspensão se distingue da interrupção: o 
lapso de tempo decorrido antes se junta ao tempo que começa a correr 
depois que cessa a causa que detenmina a suspensão. 

(155) A suspensão de si mesma não altera as condições da pres-
vcrição, mas se enquanto ela perdura, o possuidor vem a cair em má 
fé, a prescrito se torna impossivd. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 DIREITO DAS CJOISAS 

a prescrição entra a correr de novo, e se lhe leva em conta o 
lapso de tempo anteriormente decorrido (156). 

2. No nosso Direito constituem cattsas de suspen
são a ímpuberdade, a menoridade, e, debaixo de certos 
respeitos a sujeição do filho família ao pátrio poder, a 
da mulher casada ao poder marital. 

3. Nestas relações de direito a prescrição se suspen
de e não corre: 

1." Contra os pupilos enquanto dura a idade pu
pilar (157); 

2." Contra os menores, (a ordinária) (158); 

3.° Contra os filho-famílias, pelo que pertence aos 
bens adventícios (159), ilegalmente alienados pelo 
pai (160). 

(156) MÜHLENBRUCH, § 257 6 264. Preseriptio dormiens, 
quiescens. Vej. MOURLON, L . 3, T . 20, n. 1.856. 

(157) Const. 2. Quib. non objicit. 7,35. Novel. 22, cap. 24. 
Vej. acima § 65, nota 6. 

(158) Vej. § 65 acima. 
(159) Acerca dos bens adventícios, veja-se Direit. de família, 

§ 115, IV. 
(160) Const. 1. C. de ibon. mateyn. 6.60, Novel. 22, cap. 24. 

Pinell. Nesi Tricennale, n. 44. LOB., Not. à Mello, L. 3, T. 4, § 12, 
n. 12. Sobre a alienação dos bens adventícios, veja-se Direit. de fa-
mília, § 116, III . Em relação aos aidventícios extraordinários {D. de 
Família, § 116) corre a prescrição. LOB. loc. dt . , n. 14. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS (X>ISAlS 255 

4,° Contra as mulheres casadas relativamente aos 
ibens dotais inestimados (161), e aos doados pelo marido 
à concubina (162). 

(161) Const. 30, C. de jur . dot. 5,12. A mesma doutrina se 
aplica aos bens da mulher, inalienáveis, no regime da simiües sepa
ração de bens. 

(162) Ord., L . 4, T . 66; D. Port., P . I, art. 1.289. A citada 
ord. concede à mtdher e aos seus herdeiros quatro anos a contar da dis
solução da sociedade conjugai, para reivindicar os bens doados à con
cubina. Vej . Direito de família, § 405. 

Disputavam os intérpretes do Direito Romano e disputam ainda 
os nossos praxistas, se a^jrescrição corre: 

Contra os ignorantes, 
Contra os loucos e pródigos. 
Contra os ausentes, 
E em geral contra o "non valentem agere". 
O princípio fundamental da prescrição é a necessidade de pôr ter

mo às incertezas inerentes ao domínio, encerrando-as dentro de prazos 
certos e definidos (§ 60) . A suspensão tem por efeito prolongar inde
finidamente aqueles prazos, o que traz ofensa ao dito princípio: dai 
vem que a. suspensão não pode ser recebida senão nos casos expressos 
na lei. MOURLON, L . 3, T . 20, n . 1.892. 

!Nem o Direito Romano, stibsidiário neste assunto, nem o nosso 
próprio Direito induem outros casos de suspensão alem dos enumer 
rados no nosso texto (MÜHLENBRUCH, § 257 a) : daí a ilação que a 
prescrição corre contra as pessoas não excetuadas. LOBÃO, Not.: à 
Mello, 3,4, § 12, n . 23 e segs. 

Acerca dos ignorantes e furiosos, o Direito Romano é expresso. 
Nulla ignorantia aut scienüa speotanda ne altera dubitationis inextrica-
bilis oriatur occasio: (Const., C. de usucp. transformand.). Eum qui 
a furioso bona fide emit., usacupere posse responsum est.: (fr. 13. 
§ l.o, D . de usucap.j 41,3). 

Admitem alguns o benefício da restituição contra a prescrição 
opdinária e extraordinária em favor dos ausentes, furiosos e pródigos. 
MÜHLENBRUCH, § 264, n . 1 1 ; Doutr. das Aç., § 104. 
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§ 11. — Quem tem qualidade pata invocar a prescrição: 
necessidade de sua alegação 

1. A prescrição pode ser utilmente invocada, ou 
por via de ação (163), ou em fôrma de exceção (164): 

1.° Pelo próprio adquirente, e na falta dele, por 
seus herdeiros (165). 

2." Pelos credores do adquirente (166). Os bens, 
isto é, todas as coisas, direitos e ações que fazem parte do 
patrimônio do devedor c não são excetuados por lei, fi
cam sujeitos à solução de suas dividas (167). O domínio 
sobre a coisa prescrita entra naquela definição; pode por
tanto ser invocado pelos credores (168). Assim, por 
exemplo, o credor que penhora uma coisa prescrita pelo 
devedor, pode repelir com o fundamento da prescrição os 
embargos de terceiro senhor. 

(163) Assim, se depois de consumada a prescrição, a coisa é 
tirada da posse do prescribente, compete-lhe a reivindicação, para re-
havê-la. 

(164) Se o antigo proprietário da coisa já prescrita intenta rei
vindicá-la, o prescribent)e pode repelir a ação com a exceção de pres
crição. 

(165) Se a prescrição, não ficou consumada em vida do pos
suidor, os seus herdeiros podem juntar a posse dde à sua, segundo as 
circunstâncias. Vej. § 72, adma. 

(166) Ou o credor esteja falido, ou não. 
1(167) Ord., L. 3, T. 86, § 6 e seg.; Lei de 20 de Junho de 

1774, §§ 22 e 27. 
(168) C. C. francês, art. 1.116 e 2.225; MOURU>N, L . 3. 

T. 20, n. 1.793. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREITO DAS COISAS 257 

2. Do mesmo princípio resulta: 

Que a jen-úncia da prescrição consumada, feita pelo 
devedor em fraude da execução, não vale contra os credo
res (169). 

3. A prescrição não produz os seus efeitos de pleno 
direito, mas carece de ser alegada pela parte. Não a pode 
o juiz suprir de seu ofício (170). Esta disposição singu
lar tem por causa o caráter excepcional da prescri
ção (171). 

Da dita disposição decorre este corolário: 

Que a prescrição, ainda depois de consumada, não se 
torna absoluta e irresolúvel, senão depois que é invocada 
em juizo (172). 

(169) E ' Tum dos casos em que é aplicável a ação Pauliana. 
Com efeito, se é lícito aos credores usarem da dita ação para adirem 
a herança repudiada pelo devedor (Doutr. das Aç., § 109), com igual
dade de razão podem exercê-la para anular a renúncia de uma prescri
ção á; consumada. E tal é a doutrina do Direito francês, C. C , 
art. 2.225; MOURIX)N, L . 3*20, n . 1.794 e seguintes. 

(170) MAYNZ, § 148; P . BARBOSA, Const. de prescrip., long. 
terip., n . 1; SILVA, ad. ord. 3, T . 50, ti . 38 ; Doutr. das Aç., nota 
127; C. C. franc., art. 2.223.. 

(171) O princípio de direito é — que o juiz pode julgar a causa 
submetida à sua decisão, absolvendo ou condenando, pelos fundamen
tos de fato provados e pdos de direiito que forem aplicáveis ao ciaso, 
embora não tenliam sido invocados pelas partes. 

(172) MouRLON, 3.20, n.. 1.767, in fine. Tanto a prescrição 
:tião é absoluta e definitiva antes de ser invocada, que se a parte a não 
salega, ela não prevalece, embora esteja plenamente .provada dos autos. 

— 17 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 DIREITO DAS COISAS 

§ 78. — Renúncia da prescrição 

1. E' lícito ao prescribente renunciar a prescrição,, 
ou começada ou já consumada (173). 

A renúncia, ainda de consumada, não importa alie
nação da coisa prescrita, porquanto a prescrição não se-. 
torna absoluta e definitiva, senão depois de alegada em 
juizo (174). 

Assim que: o proprietário, em cujo benefício c feita 
a renúncia, entra na posse e domínio da coisa; não por 
novo, senão pelo seu antigo título (175). 

Todavia, a renúncia, pois que acarreta a perda do 
direito de invocar e fazer valer a prescrição, só pode ser 
consentida pelas pessoas que estão na livre administração 
de seus bens (176). 

2. Pode a renúncia ser expressa ou tácita. 
A tácita resulta de atos que virtualmente envolvem o. 

reconhecimento do direito do proprietário, como: 

(̂ 173) MouRiON, II, n. 1.778. 
Na prescrição extintiva não se admite renúncia antecipada.. 

MouRLON, L. 3, T. 20, n. 1.775 e 1.778. 
(174) Vej. MouRtON, loc. cit., n. 1.768. 
(175) Não é devido imposto de transmissão de propriedade, 

nenl há necessidade de transcrever o título da renúncia. 
(176) MouRLON, III, n. 1.783. Pela mesma razão, por que os-

incapazes não podem renunciar heranças. O tutor, ainda autorizado-
pelo juiz de órfãos, não pode renunciar a prescrito, porque em caso -
nenhum é lícito ceder gratuitamente direitos do menor. Vej. DireiL, 
de famUia, § 154. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS OOISAS 259 

1." Quando o possuidor compra ao proprietário 
uma servidão sobre o imóvel, ou lhe toma de arrenda
mento. 

2." Quando não invoca a prescrição em juizo; 

3." Quando subscreve, como testemunha, a escritu
ra de venda passada pelo proprietário (177). 

§79. — Efeitos da prescrição 

1. Assim a prescrição ordinária como a extraordi-
náriia, depois de consumadas, transferem ao possuidor a 
propriedade da coisa. 

O domínio passa ao prescribente, pleno ou limitado 
(178), segundo a intenção e condições da posse (179). 

2. Neste sentido, se o possuidor praticou atos pos-
sessórios que importam o exercício completo das faculda
des que constituem o direito de propriedade, sem impug-
nação de quem quer que se atribuísse direitos reais sobre a 
coisa, é fora de dúvida que adquire o domínio pleno, ex
tintos destarte os ônus reais que a gravaram (180). 

3. Sc, porem, durante a sua posse, os terceiros que 
tinham direito reais sobre a coisa, continuaram a exer-

(177) MouBLON, loc. dit. n. 1.782. 
(178) Vej. § 61 acima. 
(179) MAYNZ, § 2G1; ZACHAR., § 215. 
(180) Ccmst. 8 pr. C. de prsescrip. 30 vei. 40 ama. 7,39; Ord., 

h. 4, T ; 3, § l.«. Vej. MAYNZ, §§201, 231 e 254. ZACHAS., § 215. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 DIREITO DAS COISAS 

cê-los, OU se o possuidor sabia da existência desses direitos 
(181), adquire a coisa, mas subsistem os ônus reais pre
existentes (182). 

4. Desta doutrina resulta: 

Que o usofruto, as servidões reais e a hipoteca, em
bora suscetiveis de se extinguirem por força das prescri
ções que üie são peculiares (183), podem todavia cessar 
de existir por via da prescrição aquisitiva. 

Que se a prescrição aquisitiva é ineficaz para extin
guir os ditos ônus reais, bem podem eles cessar em favor 
do prescribente por virtude das prescrições extintivàs que 
lhes são próprias (184). 

(181) Ord., L. 4, T. 3, § l.". "Os quais dez e vinte anos 
(para prescrever a coisa contra a hipoteca) se contaram do primeiro 
diia que a coisa foi à poder do possuidor com titulo e boa jé. Vej. 
§ 278 adiante. 

(182) Vej. o cit. § 278. 
(183) As servidões e usufruto se extinguem pelo não uso du

rante dez e vinte anos. C. 13, C. de Servart. 3,34. Vej. MAYN.?:, 
§ 231. Vej § 109 ê 134 adiante. 

A 'hipoteca extingue-se ;pela prescrição da dívida ou a coisa hi
potecada esteja em poder do devedor (revogaida nesta paríe a cií. 
Ord., 4, 3, § 1.", in fine), ou eim poder de terceir-o. Lei de 24 de Set. 
de 1864, art. 11, § 1.»; Reg. de 26 de Abril de 1865, art. 254. 

(184) Os \direitos reais se podeim extinguir ou pela prescrição 
aquisitiva da coisa, ou por força de prescrição que lhe são especiais. 

Se a prescrição aquisitiva ã& coisa não acarreta a extinção da-
quetes direitos, (ou porque o possuidor está em má fé em relação a 
tais direitos, ou porque ertí relação aos mesmos direitos a dita pres
crição foi inteiTompida), podem eles afinal extinguir-se pelo não uso 
ou pda prescrição da dívida no caso de 'hipoteca. 

Vej. o cit. § 278 adiante. 
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5. A consumação da prescrição consolida a causa, 
o título, que lhe serviu de fundamento: — o prescribente 
é tido como se fora sucessor do seu autor e fica responsável 
para com ele pelas obrigações que nascem do contrato esti
pulado entre um e outro (185). Assim: se prescreveu a coi
sa a título de compra, é obrigado a pagar ao vendedor o 
preço, não o tendo feito anteriormente (186); se a tí
tulo de doação, não se pode subtrair ao cumprimento dos 
ônus e condições {modalidade) impostas pelo doa
dor (187). 

6. O prescribente adquire a coisa com todos os seus 
acesórios, como servidões ativas e acessõcs (188). 

IV. § 80. — Prescrição imemorial 

1. Prescrição imemorial é a que assenta em uma 
posse, de cujo começo não há memória entre os vi
vos (189). 

(185) Fr. 3, § 4, D. adq. vell. amkt. poss. 41,2: Et eum qui. 
usuceperit, et pro emptore et pro suo possidtere. Fr. 1, § 1, D. pro suo 
41.10: sed an desinam ex causa emptionis (possidçre) post usucapio-
oem dubitatuT ? Et Mauricianus dicit existimasse non desinere. ACCAK., 
n. 241-A. 

(1«6) Fr. Vatic, § 12. 
(187) AccARiAs, dt. § xt. 241-A. 
(188) Fr. 10, § l.">, D. usucap. 41.3; Hoc jure utimur ut ser-

vitutibus per se nnmquaim longo tampore capi (possint, cum aedificiis-
possint. 

(189) Vej. MÜHLENBRUCH, § 265, DUNOD., P . II, cap. 14,, 
LoB., Not. à Mello, L. 3, T. 4, § 7. 

A prescrição imemorial não é uma criação do Direito Romano. 
No sistema daquele Direito as ações reais que não eram exercidas du-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 DIREITO DAS COISAS  

Para este gên«ro de prescrição não há prazo certo e fi
xado (190). Basta que a posse seja imemorial. Isto é, que 
tenha existido sempre tal como é exercida na atualidade, 
segundo o depoimento dos homens mais velhos, pelo que 
tem eles insto e pelo que ouviram de seus maiores (191). 

rante trinta anos ficavam extintas, (MAYNZ, § 148). Assim o pos
suidor de má fé, embora jamais adquirisse a propriedade da coisa, podia 
r€!pelÍT a reivindicação do proprietário, excepcionando com a prescri
ção da ação (MACKELDEY, § 211, n. S ) . Já se vê, pois, que a pres
crição imemorial aquisitiva não era de necesàdade. 

Há, todavia, alusivos a casos particulares em alguns textos, aos 
quais os intérpretes levados pelas necessidades da prática moderna de
ram uma extensão arbitrária, e tomando-os como pontos de partida 
formaram imia doutrina que obteve a sanção do Direito Canônico e 
passou depois paara o Direito Civil. POTHIER, Prescrip., n. 278. 

No Direito Civü francês (C. C , art. 2.262) e no do Chiíe 
(C^ C , arts. 2.514 e 2.515) é também dispensável a prescrição ime
morial, porque segurtdo aqudas legislações as ações reais prescrevem 
em trinta anos quer aquele que invoca uma (tal prescrição exiba titulo 
de sua posse quer não, quer possua em boa ou má fé. Vej. MouRtON. 
III, n. 1927. 

iNestas condições a prescrição extraordinária toma quase inútil 
a imemorial. 

A nossa legislação nada contem acerca das condições da prescrição 
imemorial; diversas passagens a pressupõem subsistente, já admitin-
do-a eni uns casos, já exdltândo-a eni outros. Vej. Ord., L. 2, T. 27 
e 28, L. l.«, X. 62, § 51, L. 2, T. 34, § 10, L. 4, T. 43, § 13 e Lei 
de9deJullhode 1773, § 12. 

(190) DuNCD., P . II, cai>. 14, MEHI,IÍÍ, Prescript. Sect., § 3 ; 
MÜHLENBRUCH, § 265. 

(19Í) C. 1 de praescrip. in Vito: Nisi tanti temporis allegetur 
praescriptío, cujus oontrarii meinoria nota existat. Oloza, ao log. cit.: 
"Dicant testes praescribentis quod semper viderunt et audierunt coa-; 
traritãii et quod oommunis est et fuit semper opinio quod sinc &ierit 
et quod non extat oontrarii vd initii memória**. 

Costuma-se aplicar à prescrição imemorial a doutrina do fr. 28, 
D. de probat. 22, 3 : Oum omnium faaec opinio, nec audisse nec vi-
disse, cum id opus fieret, nec ex iis audisse qui vidissotit aut audissent 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS POISAS 263 

A posse, pois, SÓ se reputa imemorial quando é ates
tado por duas gerações de homens, — a viva, que afirma 
o que pessoalmente tem observado, e a morta, que trans
mitiu à viva por tradição o que ela viu (192). 

2. A posse imemorial faz presumir a existência de 
justo título e de boa fé (193), e não admite prova em con
trário (194). E essa a razão, porque se costuma dizer 
que o possuidor adquire o domínio, não propriamente cm 
virtude de prescrição, senão do título presumido, diante 
do qual cedem todas as dificuldades que poderiam sugerir 
as outras espécies de prescrições (195). 

3. Todas 'as coisas, ainda as imprescritíveis, segun
do as regras gerais de direito, mas que todavia não são 
absolutamente inalienáveis (196), podem ser adquiridas 

et hoc infinite similiter sursum aocid-et: tum memória operis faoti non 
extaret. Vej. LOB., Noi. à Mello, L. 3, . 4, § 7, n. 6. 

(192) MüELENBRUCH, § 265: "Contrariam probationem om-
nem ex eludi siquidem per duas hominum aetates eadem semper fuit 
rei conditio". 

Suposto a data da posse, pcjgsa ser determinada por título», ins-
-crições, momiraenitos, ela se reputa imemorial desde que o seu começo 
excede a memória «dos vivos, quer em rdação ao que pudessem ver. 
quer em relação ao que pudessem ouvir de seus maiores. DUNOD., 
ioc. d t . 

(193) C. 1 de prsescrip. in Vito; MERLIN, Prescript. Sect, 3. 
§ 3, LOB., Not. à Mello, L. 3, T. 4, § 7, n. 5. 

(194) jMÜHLENBRUCH, § 265; LOBÃO, loc. àt.. O; 5. 
(195) MACKEU)ÈÍ, § 297, L, DUMOULIN: Nion tam est praes-

criptio quam títulus. POTHIER, Prescrit., n . 278. 
(19(5) Tais são as coisas de uso {ilá1>Uco: sLo em regra impres-

^riptiveis (§ 62 acima) mas podem ser alienadas, precedendo autori
zação do poder competente. A posse imemorial faz presumir esse 

•consentimento. Vej. LOB., loc. d t . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 DIBETTO DAS COISAS 

pela prescrição imemorial, salvo se a lei estabelece exceção 
expressa (197) . 

4. No sistema do nosso Direito tem a prescrição 
imemorial grande utilidade prática e vem a ser a de supor 
a extraordinária nos casos em que e esta inadmissivel por 
lhe faltar algum requisito (198) . 

CÓDIGO CIVIL 

§ 80 A 

DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA 

DO uso NOCIVO DA PEOPSIEDADE 

O Código Civil trata nesta secção V, arts. 554' e 555, de'-
assuntos que no direito anterior estavam ligados- à posse... 

Preceituam os referidos artigos : 

Art. 554 — O proprietário ou inquilino de um prédio tem;-
o direito de impedir que o máu uso da propriedade vizinha: 
possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos qv£ o-
habitam. 

Art. 555 — O proprietário tem direito a exigir do dono do 
prédio vizinho a demolição, ov. reparação necessária, quando» 

(197) A. FABER., Cód., L. 7, T. 13, Defin. 7; LOBÃO, loc.. 
oit., n. 5. DuMOULiN: "Nunquam censetur exclusa, etiam per legem. 
(prohibitivam et per universalia negativa et geminata verba, quamcum-
que praescriptionem excludentia". Vej. POTHIER, cit. n. 278. 

(198) •Como no caso de estar o possuidor de má fé ou da coisa, 
mão ser prescriptivel. V. § 62 e 69 acima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAiS 266 

eête ameace ruina, bem como que preste caução pelo dano imi
nente. 

O direito do artigo 554 se toma efetivo pela ação de dano 
infecto — Doutrina das Ações, § 97, na qual se pede que o vi
zinho seja obrigado a prestar caução pelo dano iminente. Tam
bém pode ser proposta ação de indenização, si o dano já foi 
causado. 

O mesmo se dano caso do artigo 555, podendo o proprie
tário usar da ação para pedir que o vizinho seja condenado • 
a demolir ou reparar o prédio, uma vez que esteja este amea
çando ruina. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

AÇÕES QUE NASCEM DO DOMÍNIO 

§ 81. — Noção 

1. O domínio esti exposto a ser lesado de dois mo-
>àos, a saber: 

a) Ou por ato que torna impossível ao proprietário 
o exercício de seus direitos sobre a coisa, isto c, pela tirada 
da coisa da jposse do dono (1 ) ; 

b) Ou por atos, que sem importarem o esbulho. 
-ofendem, restringem ou cerceiam algum ou alguns dos di
reitos dominicais (2) , 

(1) Um dos elementos fundamentais do domínio á o fus pcssi-
dendi, o direito de ter a coisa sob o poder: § 25, acima. Os outrosi di
reitos, cujo conjunto forma o dommio, ficariam de fato suprimidos 
se o proprietário não tivesse o direito de reter a coisa sob sua posse. 
Do }us possidendi deriva imediatamente a reivindicação. 

(2) Como é, por exemplo, o ato de abrir camiriho, de levantar 
iaqueduto, tirar água, fazer esgoto no prédio alheio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 DIREITO DAS COISAS 

2. O direito protege o domínio com as ações adap
tadas a fazer cessar aquelas lesões e a repô-lo no seu es
tado normal. Estas ações são: 

A reivindicação (3) . 

A negatória (4) . 

3. A reivindicação pode ser suprida pelo interdito 
possessório recuperatório e a negatória pelo restitutório 
(utipossidetis), desde que concorrem os requisitos neces
sários para o exercício daqueles remédios. E muitas vezes 
é mais prudente lançar mão deles, do que das ditas 
ações (5) . 

4. Com a reivindicação tem grande afinidade a 
Publiciana. Esta ação compete particularmente ao pos
suidor de boa fé em via de prescrever. E'-üie dada, como 
já se fora proprietário, para rehaver a coisa que lhe 
é tirada e destarte recolocar-se nas condições em que dan
tes estava (6). Pode também ser utilmente empregada pe
lo verdadeiro proprietário (7), 

(3) Vej . adiante § 82. 
(4) Vej . adiante § 87. 
(5) F r . 12, § 1.0, D. de adq., vel. amit. possess., 41,2; ir. 24, 

D . xeivindicaít., 6,1: " Is qui destinavit rem potere animadveitere de-
ibet an aliquio interdicto possit mancisci possessionem, quia longe cona--
anodius est ipsam possidere et adversarium ad onera petitoris com--
jpelkre, quani, alio possidente, petere. 

1(6) (GAIO, I . CCTO. W , § 36. 

(7) Vej. §88 adiante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAlS 269 

§ 82, — Reivindicação. A) — A quem e contra 
quem compete 

1. A reivindicação é a ação real (8) que compete 
ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro 
que injustamente a detém (9) . 

2. A dita ação tem por causa o domínio. O esbu
lho, a tirada da coisa de sob a posse do proprietário, e o 
motivo do seu exercício. 

3. Não pode, pois, ser exercida senão por aquele 
a quem pertence o domínio (10) pleno, útil (11) reso-
lúvel (12), ou consistente na propriedade nua (13). 

4. O reivindicdnte é obrigado a provar os dois fa
tos seguintes: 

(8) Assim como os direitos, as ações tamíbem se dividem çm 
.reais e pessoais. 

(9Y § l." I. die act̂ , 4,6: Actiones in rem sunt, yefluti ŝ  rem cor-
poralem possideat quis, quam Titius soam esse affimiat et possessor 
dominum se esse dicat; nam si Titius suam esse intendat, in rem actio 
est. PELLAT, Com. ao fr. 1 de rei vindicat. Vej. Ord., 4, T. 3, T. 57, 
§ 1.» e L. 3, T. 53, pr. 

(10) ;Fr. 23. D. rei vindicat., 6,1. 
(11) § 139 adiante. 
(12) Fr. 41, pr.; fr. 66. D. rei-vindicat., 6,1; MÜHLENBEUCH. 

§ 269; C. Civil do Chide, art. 893. 
Aquele em favor de quem há de reverter o domínio, enquanto 

não se verifica a condição resolutiva, não pode exercer a reivindica-
Hção: fr. 29, D. tde mortis causa donat. 39,6; fr. 9. D. rei vindicat. 
6,1. MÜHLENBRUGH, § 269, n . 6. 

(13) Fr. 33. D. rei vindicat., 6,1. C. do Chile, art. 893. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 DIREITO DAS COISAS 

1° Que lhe pertence o domínio da coisa (14) ; 

2.° Que o réu a retém em seu poder (15). 

5. A prova do domínio resulta da prova do modo 
de aquisição (16). Finnada a aquisição, o domínio se 

(14) Fr. 9. D. rei vindicat., C. 2 e 8; C. de probat., 4,19; 
MELIX), 4,6, § 10; B. CARNEIRO, h. 2, § 14, n. 2. 

Por Direito Romiano o auitor devia provar que o domínio lhe per
tencia por causa anterior à litis-contestação; o direito posteriormente 
adquirido não podia servir de base à condenação: fr. 23 e 35. D. 
de judie, 5,1; SAVIGNY, Tract., tom. 6, § 262; PELLAT, Com. ao 
fr. 27, § 1.", rei vinkiicat, 

O Direito Canônico alterou neste .ponto o Direito Romano, esta-
ibdecendo a distinção s^^uinte: "Se o autor especifica na demanda 
a origem do donánio; a aquisição por uma cau^ posterior não pode 
ser aceita para determinar sentença condenatória; é mister initentar 
uma nova ação. Mas, se ao contrário, o autor Iknita-se a deduzir o 
seu domínio, sem declarar precisamente um modo determinado de 
aquisição, a superveniência da aquisição antes da sentença final pode 
servir de base à condenação. C. 3 de sentent., in VI, 2,14; SAVIGNY,. 
tom. 6, § 262, B. MÜHLENBRÜCH, § 269, n. 4. 

No nosso Direito, ianto num como noutro caso, a superveniência 
da aquisição no decurso da lide e an/tes da sentença final é suficiente 
para autorizar a condenação. Ord., L. 3, T. 63, § 6; MSixo, 4,6,.. 
§ 10; B. CARNEIRO, L . 2, § 14, n. 8. 

(15) § 2. I . de act., 4,6, fr. 12, § 1.», D. de adq. vel amit. 
poss., 41,2. 

(16) Vej. § 31 e 32 acima. Pode o autor alegar causa certa 
e detenrúnada ée aquisição, ou alegar genericamiente que a coisa lhe 
pertence jure dominii, sem expressar a causa: fr. 9. D. rei vindicat., 
fr. 11, § 2; fr. 14, § 2, D. de excqrt., rei judicat., 44,4. São diversas 
as conseqüências práticas,. segundo segue o autor um ou outro destes 
alvitres: assim, se alega causa certa e decai, pode sustentar nova ação-
por nova causa, sem que se lhe possa opor a exceção rei judicata:. 
MÜHLENBRÜCH, § 272. 
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presume perseverar na pessoa do adquirente, enquanto 
não se mostrar o contrário (17). 

6. Se o modo de aquisição é derivado (18), cum^ 
prc provar que aquele de quem o autor houve a coisa era. 
dela proprietário ao tempo da transferencia (19), mas. 
não é mister levar a investigação alem do ponto em que 
se descobre posse apta para gerar a prescrição aqui
sitiva (20). 

7. Enquanto a coisa permanece sob o poder do» 
proprietário, não existe o fato (injusta privação de posse) 
que a ação é destinada a fazer cessar: ao proprietário, pois, 
nesta condição não é lícito exercitá-la, nem ainda com o. 
fundamento que alguém lhe contesta o domínio (21). 

(17) Ord., h. 3, T. 53, § 3. "Qui semel dominus, semper do-
minus". Vej. § 27 acima. 

(18) Vej. § 32 adma. 
(19) Arg. fr. 20, D. adq. rer. dom., 41.1: Xraditio nihil am-

pfíxis transfetre debet vel potest ad eum qui acdpit qtiam est apud eum 
qui tradít. Fr. 54, pr. D. reg. jur. 50;17. Houve grande oontrovér— 
^ a este respeito entre os intérpretes do Direito Roniano. PELLAT. 
com. ao fr. 9, rei vindicaL 

A prova do domínio que provem de modo derivado de aquisição, 
é de ordinário difidl: AccuRSio, já dizia —dominii probationem dia-
bolicani. Mas essa dificuldade pode ser afastada pele interdito recupe* 
ratório (fr. 24, D. rd vindicat., 6,1) ou pda ação pubUciíma, (§ 88), 
ou ainda pela prescrição aquisitiva: (§ 60 e 61). 

(20) MÜHJLENBRUCH, § 272, n. 5; PELLAT, Gonl ao § 9, rei. 
vindicat. 

(21) Fr. 1, § 6. D. utipossid., 43,17: Actionequam ultro pos-
«essorio datur, qw^^ sufficit ei quod pe«sideat.. § 2.. I . de act., 4,6: 
In his agit qui non possidet. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 DIREITO DAS COISAS 

8. Compete a reivindicação contra todo aquele que 
injustamente retém a coisa e não quer restituí-la ao pro
prietário; quer seja mero detentor, quer possuidor de boa 
ou de má fé (22). 

Ao detentor que possue a coisa em nome de terceiro, 
é permitido desviar a ação de si, nomeando o verdadeiro 
possuidor com o qual deverá correr a causa (23). Mas se 
o verdadeiro possuidor nega em juizo ter a coisa sob seu 
poder e o autor prova o contrário, a coisa é transferida ao 
autor (24). Neste caso, se a coisa efetivamente pertence 
ao réu, não a poderá ele rehaver senão intentando por sua 
vez a ação de reivindicação contra o autor (25). 

9. A reivindicação e também praticavel contra 
qu«m, suposto não tenha na realidade a posse da coisa, 
todavia é reputado possuidor {fictus possessor), a saber: 

(22) Fr. 9. D. rei vindicat., 61,1: Puto autem, ab omnibus 
qui tenent et ha'benit restituendi facultatem, peti posse. CAMINHA, 
Libelo, í.", Anot. II, not? 6: In propósito sufficit quaevís detentio. 
Assim pode acontecer que o réu que detém a coisa, sem no entanto ter 
a intenção de possuí-la como suâ  se recuse entregâ-la ao dono: neste 
caso pode ser 'demandado pela reivindicação. 

(23) Const. 2. C. ubi in rem act., 3,19; ord. III, 45, § 10. 
Sendo falsa a alegação do réu, é ele condenado no dobro: ord. cit. 
Se o réu que possue a coisa em nome de terceiro oculta esta drcuns-
tância,' a ação comerá com de: PELLAT, Com. ao fr. 9, rei vindicat., 
in fine. 

(24> Fr. 80. D. rei vindicat., 6,1; Ord. III, 32, § 2, e T. 40. 
(25) Ord. III, 40, § 3. Não está em uso, Consolid. 'das Leis 

Civis, not..5 ao art. 919. 
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a) Contra aquele que deixou de possuir a coisa 
com a intenção de dificultar ao autor o vindicá-la (26). 
Nesta contingência é facultado ao autor demandar oü o 
possuidor ficto, ou o verdadeiro (27). 

.b) Contra aquele, que sem ter a posse da coisa, 
açode à ação, como se realmente a possuísse (que se liti 
obtalit) (28). 

O possuidor ficto, pois que não pode restituir a coi
sa, é condenado a pagar a estimação. 

§ 83. B) . — Coisas que podem ser objeto da reivindicação 

Pois que a reivindicação tem por fim rehaver a coisa 
sobre que recai o domínio, só podem ser objeto dela as que 
são suscetíveis daquele direito — as coisas corpóreas (29), 
a saber: 

1.° Os moveis e os imóveis (30); 

(26) Fr. 27. § 3 ; fr. 36. D. rei -vindicat., 6,1; fr. 25. § 2. D. 
Hered. pet,, 5,3; Ord. III, 86. § 16; IV, § 9. MACKELDEY, § 249. 

(27) iCÓnst. C. de alien. judie, mut., 2,55; Douir. das Aç., 
nota 121. 

(28) Fr. 25, 26, 27, pr. D. râ vindicat., 6,1; B. CARNEIRO, 
L. 2, § 14, n. 22 Si24; Dig. Port., P . I. art. 880; Cód. ao CJhile, 
art. ^7. Para que tedia apl ica^ a doutrina exposta, é mister:-
1.°, que o réu se dê por possuidor na litis-contestação; 2.", que.o autor 
ignore a falsidade da declaração,- PELLAT, Com. ao fr. 25, rei vin
dicat. O fim da Id sujeitando à condenado, o possuidor qvi se Hli 
obtaKt, é impedir que se empregue uma tal fraude para dar tempo 
ao verdadeiro possuid<»' de prescrever a coisa. 

(29) Vej. § 26acima. 
(30) Ord. III, 53, pr.; B. CARNEIRO, L . 2, § 14, n. 35. 

— 18 
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1." As coisas de sua natureza fungioeis (31), uma 
vez que se não tenham confundido com coisa do mesmo 
gênero e que possam ser individuais (32). 

3.° A universalidade de coisas da mesma espécie, 
como um rebanho de ovelhas (33), mas não a universali
dade de direitos, como um pecúlio, um estabelecimento 
comercial (34); 

(31) Em Direito se diz jwngivéí a coisa que é antes designada 
pelo gênero à que pertence do que por sua própria individualidade —• 
res qua pondere, numero aut mensura constant. Assim uma coisa fun-
givd é equiparada à outra da mesma espécie: daí vem que o devedor 
de vaoi coisa jungivel liberta-se da obrigação entregando outra tia 
mesma qualidade, peso ou medida. E' de notar que uma coisa fun
gível de sua natureza se pode tomar mo jungivel por convenção, 
como uma certa quantidade de trigo que alguém recebe e se obriga a 
restituir na sua própria indivildualidade (in specie). 

(32) Fr. 11, § 12, D. de reb. credit. 12,1: Vindicari numi 
possunt, si extant. Dig. Port., P . I, art. 906, C. Civil da Piíússia, 
arts. 45 e 46. 

(33) Fr. 1, pr. § 3, fr. 2, fr. 3, pr. §• 1.», D. rei- vmdicat. 6,1. 
PEI/LAT, com. aos frag. citados. 

Observam alguns que a entidade coletiva não pode ser objeto de 
domínio, senão as coisas individuais que a compõem, e que portanto a 
reivindicação de uma coisa coletiva, como é imi rebanho, é uma prá
tica aceitável pela comodidade que oferece, mas repugnante com a 
teoria. 

(34) Fr. 56, D. rei vindicat. 6,1. PELLAT, Com., ao fr. 1, § 3, 
rei vindicat.: 

Não se pode reivindicar a universalidade, como o pecúlio; reivin
dicam-se, porem, as coiisas corpóreas que entram na sua composição. 
Todavia a petição de herança, de sua natureza mui análoga à reivin
dicação, tem por objeto uma universalidade, de direitos — o espólio 
do defimto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS OOISAS 275 

4.** A parte de uma coisa fisicamente determinada, 
como uma secção certa de terrenos de uma fazenda (35); 

5." A parte ideal de um imóvel indiviso, como a 
metade, o terço de uma herdade (36), 

Os imóveis devem ser designados por sua situação e 
confrontações; os moveis por sinais e qualidade distinti
vas (37). 

§ 84 C) . — Objeto de reivindicação 

1. A reivindicação é provocada pelo fato de ter
ceiro que retém a coisa e cont€Sta ao reivindicante o domí
nio; o seu fim é exatamente fazer reconhecer o direito do 
proprietário e obrigar o detentor a restituir a coisa com 
acessórios, perdas e danos (38). 

(35) Fr. 60, D. de verb. signif. 50, 16. A secção determi
nada de um terreno se considera separada do todo e como tal írik?.i-
viduada e portanto susceptível de reivindicação. 

(36) Fr. 8, fr. 48, § 1.°, D. rei vindicat. 6,1. PELLAT, Com. 
Cód. C. do Chile, art. 892. 

Se Paulo, por exemplo, é senhor de metade de um prédio que 
está pro indiviso e o prédio é ocupado por Pedro, senhor da outra me
tade, e por um terceiro, usurpador: Paulo pode demandar o usurpador 
para reivindicar a metade que lhe pertence. Sobre o modo de resolver 
as dificuldades que em diferentes hipóteses pode sugerir a reivindi
cação de partes indivisas. Veja-se PEIXAT no 8ugar acima citado. 

(37) Ord. III, 53, pr. 
(38) Fr. 20, D. rei vinldicat. 6,1; Doutr. das Ag., § 68. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 DIREITO DAS COISAS 

2. A coisa deve ser restituida em espécie (39), no 
lugar de sua situação, se é imóvel; no lugar onde se acha, 
se movei (40). 

Mas se o possuidor é de má fé e a subtraiu do lugar 
onde estava ao tempo da litis-contestação, para aí a deve 
transportar à sua custa (4) . 

3. Gom a coisa se restituem conjuntamente os seus 
aumentos, isto é, as acessões e os frutos naturais e ci
vis (42). 

O possuidor de má fé restituc os frutos percebidos 
antes c depois da litis-contestação, consumidos e extantes 
(43), e os que poderia ou deveria ter colhido (44) ; o de 

(39) Fr. 68, D. rei vindicat. Const. 21, C. rei vindicat. 3,32; 
ord. III, 8, § 15; Doutrina das Aç^, nota 122. 

(40) Fr. 10 e 11, D. rei vindicat. 6,1. 
(41) Fr. 12, D. eodem. 
(42) Fr. 17, § 1.", D. eodem: Julianus ait non soíum fructus 

sed etiam omnem causam proeestandam. Fr. 20, D. eodem: Nec 
enim corpus ipsum restitui, sed opus est ut et causa restituatur. 
Doutr. das Ai.,%6è. Vej. SAVIGNY, toax. 6, § 265. 

(43) Veja-se § 56 adma. 
(44) Fr . 25, § 4, D. hered'. pet. 5,3: Sed et fructus, non quos 

percèperunt, inquit, sed quos perdpere debuerunt, eos praestaturos. 
Fr. 27, § 3, D, rei vindicat 6,1. Const. 2 C. de fruct. 7,51: Neo 
tantum fructutun proeestationem eorum quos ipse pcrcepit, agnoscat, 
sed etiam eos quos perdpere potuisset. 

Há grsadt controvérsia para saber se se deve calcular pela pessoa 
do possuidor ou pela do autor a possibilidade de colher os frutos que 
o possuidor deixou de aproveitar. SAVIGNY (toci. 6, § 267) diz que 
é indiferente para a questão a pouca ou muita diligência pessoal do 
autor: que o tipo para julgar da responsabilidade do possuidor é a 
diligênda de um homem zdoso em geral (düigens pater famUias) e 
não a diligência pessoal variavd do autor. Dest'aFte coaq>arado o pro-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 277 

boa fé tão somente os frutos percebidos depois da litis-
contestação (45), e igualmente os que dessa data deixou 
por culpa sua de perceber (46). 

4. Pode acontecer que a restituição da coisa se tor
ne impossível: 

Pelo perecimento dela; 
Por ter sido consumida; 
Pela transformação por trabalho que destroe a sua 

primeira fôrma (47); 
Ou finalmente pela perda da posse (48). 
A solução destas dificuldades depende das circuns

tâncias do caso; a saber: 

1." O possuidor de má fé responde pela perda da 
coisa ou da posse dela, causada por negligência, culpa ou 

cediotnento do possuidor como o dum diligente pater jamiliaSj será ele 
responsável, ou não, pelos frutos que não aproveitou, segimdo pro
cedeu, ou não como o faria o pater famüiasv Esta solução, que não 
é contrariada pelos textos, tem a aprovação expressa de FAUIVO, Sent. 
I, 13-A, § 9: Ri fructus in restitutione preStandi sunit petitori quos 
unuquisque diligens paeter famílias et honestus cdlligere potuisset. 
Vej. PELLAT, Com. ao fr. 62, § 1.*, reivindicai. 

(45) § 2, I . de ofic. judie. 4,17. 
(46) Cit. § 2, L. de offic... qui culpa possessoris percepti non 

sunt. Tem aqui aplicação o exposto em a nota 44 acima. O possuidor 
tem direito a descontar as despesas que fez para cultura e produção 
dos frutos. C. 1, C. de frut /,Sl. 

(47) Como no caso de especificação. Vej. § 37, adma. 
(48) Fr. 17, § 1.0, D. rei vindicat. 6,1: Quod si dolo maio ipse 

possessor desierit possidere. Fr. 63, D. eodem: Si culpa, non frauide 
"quis possessionem amiserit. Fr. 21, D. eodeni. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 DIREITO DAS COISAS 

dolo (49), c ainda peld caso fortuito a que a coisa escapa
ria se estivesse em poder do dono (50). A sua responsabi-
lideda começa da data da má fé (51). 

2." O possuidor de boa fé não é obrigado pela perda 
anterior à litis-contcstação, houvesse, ou não, culpa ou 
negligência da sua parte: até aquele momento é tratado 
pela lei como proprietário e pois não deve contas de seus 
atos (52). Mas pela perda que ocorre depois da litis-con-
testação, cabe-lhe a mesma responsabilidade que ao possui
dor de má fé (53): todavia se tinha justa catxsa para liti-
gar, não responde pelos casos fortuitos que obrigam ao 
de má fé (54). Da litis-contestação resulta para o possui-

(49) Fr. 45, fr. 36, §, D. rei vimdicat. 6,1. SAVIGNY, tom. 6, 
§ 272. 

(50) Fr. 40, D. hered. pet. 5,3; fr. 15, § 3, D. rei vindicat. 
6,1; fr. 12, § 4. D. ad exhibend. 10,4: Tanto magis si ajpparcebit eo 
casu mortiun esse qui non inddisset. si tum exhibitus fuisset. Fr. 14, 
§ 1.", D. deposit. 16, 3 : Cum interitura esset ea res etsi restituta esset 
aotorí. 

Acerca deste ponto há também grande controvérsia entre os Ko-
manistas: Vej. SAVIGNY, toní. 6, § 274, PELLAT, com. ao fr. 15, 
§ 3, rei vindicat. 

(51) MAYNZ, § 205, not. 15. 
(52) Ff. 31, § 3, Her. pet. 5,3: Quia quasi rem suam negle-

xit, nullae querdlae subjectus. Doutr. das Aç.; § 71, n. 3 . 
(53) Fr. 45, D. reiyindicat 6,1: loter quos erit et bonae fidei, 

possesnor post litem contestatem. 
(54) Fr. 40, D. Hered. pet. 5,3: Nec enin debet possessor 

(b. f.) aut íTtortalitatan prcestare aut propter metum faujus periculi 
temere indefensum jus suum relinquere. CUJACIO, ao dito fr. (tom. 
VII, pág. 260) : Bon£ fidei possessorem, non improbe litigantem, 
puta, cum esset aliqua justa causa, propter quaní existimare deberet 
rem petitorís non esse, sed suam potius aut autoris sui. Doutr. das 
Aç., nota 129. Vej. PEHAT, ao fr. 15, § 3, rei vindicat: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 279 

dor de boa fé a obrigação de administrar a coisa com todo 
o zelo, atenta a possibilidad<> de ser outrem julgado dono 
(55) ; daí a razão porque a lei dessa data em diante o equi
para ao de má fé (56). 

3." A responsabilidade do possuidor pela perda da 
coisa ou da sua posse, sempre que é motivada por culpa ou 
negligência, se traduz na obrigação de satisfazer as perdas 
e danos resultantes (cestimatio litis, nel rei) (57). Mas se 
o réu perdeu a posse por dolo, isto é, com a intenção de 
tomar a entrega impossível, ou, se sem ter posse, acudiu 
à ação, deve ser condenado a restituir o valor da coisa pelo 
juramento do autor (valor real e o de afeição) (58). 

4.° O possuidor que houver pago a estimação da 
coisa fica subrogado nos direitos que 'o autor tinha sobre 
ela (49). 

(55)' ^•. 10, C. de adq. poss. 7,32: Ex interposita oontesta-
tione et causa in juldidum dèduota, suiper juTe possessionis vacillct ac 
dubitet. ir. 25, § 7, D. heredit petion. 5,3: . . . Ccepit enim scire nem 
ad se non pertinentem possidere se, is qui intierpellatur. Vej. SAVIGNY, 
§264. 

(56) Fr. 25, § 7. D. eodem: Post motam controversiam omnes 
possessores pares fíunt. 

(57) FT. 68, D. rei vindicat. 6,1: Si vero nec potest resti-
tuere, nec dolo facit quo iirinús possit, non pluris quam quanti res. 
est, id est, quanti adversarii interfuit, oondemaandus est. PEREIRA-
E SOUZA, nota 786, LOBÃO, Execuç., § 200, nota. Nesta restituição 
se coinpreendem, alem do vaDor dia cxrisa, os frutos que deveria per
ceber até a condenação: fr. 17, § 1.*, D. rei vindicat., 6,1. 

(58) Fr. 68, D. rei vindicat., 6,1, ord. IIL 86, § 16. MORAES, 
Ex., L. 6, cap. 12, n. 88. LOBÃO, loc. cit. Sobre o juramento in 
litem. Vej. PEREIRA E SOUZA, nota 518. 

(59) Segundo o D. Romano o réu só ficava subrogado nos 
• direitos do autor sobre a coisa, quando a impossrbilidade da entrega 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 DIREITO DAS COISAS 

5.° Quanto às perdas parciais (deteriorações), pre
valece a mesma doutrina: o possuidor só responde pelas 
que são devidas à culpa ou negligência: o de má fé pelas 
ocorridas em todo o decurso da sua posse; o de boa fé tão 
somente pelas acontecidas depois da litis-confstação (60) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 510 — O possuidor de boa fé tem direito, enqvanto 
ela durar, aos frutos percebidos. — 490, 512. 

Art. 511 — Os frutos pendentes ao tempo< em qv£ cessar 
a boa fé devem ser restituidos depois de deduzidas as despe-
zas de produção e custeio. Devem ser também restituidos os 
frutos colhidos com antecipação. 

Art. 512 — Os frutos naturais e industriais reputam^se 
colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis repu-
tarrí-se percebidos dia por dia. 

Art. 513 — O possuidor de má fé responde por todos os 
frutos colMdos e percebidos bem como pelos que, por culpa 

não provinha de dolo, fr. 46, 47 e 63, D. rei vindicat. A aceitação 
pelo autor do valor estimado eqüivalia à v^wla; o domínio, se a coisa 
efetivamente não estava em poder do réu, só se lhe transferia, quando 
delia tomava posse: fr. 47, D. eodem. 

Se porem a restitmção da coisa se tiiáia tomado impossível por 
dolo, o domínio não passava ao réu, retinha-o o autor: fr. 69 e 70, D. 
rei vindicat. Esta doutrina não é aceita hoje por contrária ao princípio 
de equidade que a ninguém é ilícito enriquecer-se à custa alheia. A 
ord. III, 86, § 16 só impÕé ao réu que deixou die possuir por dolo a 
pena de satisfazer, alem do valor real, o da afeição do autor. 

(60) Fr. 13, D. rei vindicat, 6,1; fr. 25, § 11, D. hcr«dit. 
pet., 5,3, fr. 31, § 3, D. eodem. PELIAT, Com. ao fr. 13 rd vindicat 
Doutr. das Aç., nota 123, iri jine. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COIiSAS 281 

sua, deixou de perceber desde o momento era que se consti
tuiu de má fé; tem direito, porem, às despezas de produção 
e custeio. 

Art. 514 — O possuidor de boa fé, não responde pela 
perda ou deterioração da coisa, o que não der causa. 

Art. 515 — O possuidor de má fé responde pela perda, 
ou deterioração da coisa ainda que acidentais, salvo se pro
var que do mesmo modo se teriam dado, estando ela na posse 
do reivindicante. 

Art. 516 — O possuidor de boa fé tem direito à indeni
zação das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto 
às volupttiárias, se lhe não forem pagas, ao de levantá-las, 
quando o puder, sem detrimento da coisa. Pelo valor das ben
feitorias necessárias e úteis, poderá exercer o direito de re
tenção. — 63, 1566, III 

§ 85 D ) . — Prestações do autor 

1. N ã o é o autor, em regra, obrigado a fazer bom 

ao possuidor o preço pelo qual houve este de terceiro a 

coisa que lhe é reivindicada ( 6 1 ) , mâs, como ninguém se 

(61) Const. 3 e 25. C. de rei vindicat., 3,32; Const. 2 C. de 
furtis et servo cornip..., 6,2. Doutr. das Aç., nota 124. A regra es
tabelecida sofre exceções, como são as seguintes. 

A). A mulher casada que reivindica o imóvel alienado pelo ma
rido, sem a sua outorga, é obrigada a pagar ao comprador o preço, se 
verteu em proveito seu ou do casal. Ord. IV, 48, § 4. 

B). Igualmente o menor que rei^^ndica coisa sua, vendida pelo 
tutor sem a devida autorização nos casos em que é necessária, restitue 
o preço, se foi convertido eni proveito seu. Const. 16. C. de praediis 
et aJ. reb., 5,71. Vej. Dir. de Fam., § 153. 
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pode locupletar à custa alheia, deve ressarcir ao réu todas 
as despesas que fez com a coisa e que redundarão em pro
veito real. 

2. Assim que: corre-lhe a obrigação de indenizar ao 
possuidor, quer de boa, quer de má fé, as benfeitorias 
necessárias (62), c as úteis, ainda existentes (63), pelo 
custo, se o custo é inferior ao valor atual, pelo valor atual, 
se lhe € superior o custo (64). 

3. Ao possuidor, consentindo o dono, é lícito le
vantar as úteis, se podem ser tiradas sem estrago do corpo 
a que aderem (65). 

4. Pelo que respeita às votuptuárias, isto é, às que 
são de mero ornato e comodidade e não aumentani o va-

(62) Ccmt. 5, C. rei vindicat., 3,32; fr. 65, pr. D. rei vindicat., 
6,1; Ord. IV, 48, § 7. 

(63) Ord. IV, 48, § 7; VALASC, Consult. 83, n. 18; MELLO, 
4,6, § 10; B. CARNEIRO, L . 2, § 67, n. 14, nota (a) ; Doutr. das Aç., 
§ 72 e nota 131. 

Segundo o Dir. Roíri., só ao possuidor de boa fé se pagavam as 
utéis, ao dè má fé era tão somente pemiitido tirá-las, sendo isto pos-
sivel sem detrimento da cc'sa (§ 30, I . de rer. divis., 2,1). 

Nesta parte o rigor do Direito Romano tem sido modificado pelo 
uso moderno: consente-se que o possuidor de má fé possa haver as 
despesas e benfeitorias úteis. Repert. das Ord., tom. 1, pág. 272, 
nota (a) ; B. CARNEIRO, L . 2, § 67, n. 14, nota (a ) ; Doutr. das Aç., 
§ 72. CujACio já pensava do mesmo modo: Coim. ao fr. 27, § 5, 
rei vindicat. Tom. VII, pág. 290; Observai., XI, I . tonl. III, pá
gina 231). 

(64) Fr. 38. D, rei vindicat., 6,1: Reddat inipensam, ut fun-
dum recipiat., usque eo duntaxat quo pretiosior factus est. Fr. 48. 
D. eodem. POTHIER, Proprietê, n. 346; Dig. Port., I, art. 548 e 
549; KpcHA, § 449. 

(65) iFr. 38. D. rei vindicat., 6,1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS CX)1SA!S 283 

lor da coisa, o proprietário não deve indenização alguma; 
o possuidor as pode levar, se com a sua extração a coisa 
não sofre dano (66) . 

5. O possuidor, a quem é devido o preço de benfei
torias, pode reter a coisa até que seja pago ( 6 7 ) . 

6. O proprietário de seu lado pode exigir que as 
despesas por ele devidas sejam compensadas com os frutos 
que o possuidor percebeu e fez seus ( 6 8 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 517 — Ao possuidor de má fé, serão resarcidas so
mente as benfeitorias necessárias; mas não lhe assiste o di
reito de retenção pela importância destas nem o de levantar 
as voluptuarias. — 63. 

Art. 518 — As benfeitorias compensam-se com os danos 
e só obrigam ao resarcimento, si ao tempo da evicção ainda 
existirem. 

Art. 519 — O reivindicante obrigado a indenizar as ben
feitorias, tem direito de optar entre o seu valor atual e o seu, 
custo. 

(66) B. CARNEIRO, L . 2, § 67, n. 12 e 15; Doutr. das Aç., 
% 72; MACKELDEY, § 302, n. 5, in fine; ZACHAR., § 218, n. 3 . 

<67) Fr. 21, § 5; fr. 48. D. rei• vindicat.. Ord., 4,54, 1.»; 
Doutr. das Aç., § -72. Pode o possuidor haver também por meio de 
ação as d)eq)esas necessárias ou úteis, se não usou em tempo de em
bargos de retenção: VALASC, Com. 83, n. 19; B. CARNEIRO, 2, § 67, 
n. 14, nota (a) . 

(68) Oíd. III, 86, § 5, IV, 48, § 7..-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 DIREITO DAS COISAS 

§ 86 E ) . — Exceções do réu 

1. Entre as diversas exceções com que o réu pode 
repelir a reivindicação, há umas que se traduzem em formal 
contestação do domínio, e outras que, sem excluírem o 
domínio, perimem todavia a obrigação de rcstituir a coisa. 

2. Na classe das primeiras, entre outras se indue 
rei venditce et traditce, isto é, a que por fundamento o 
princípio seguinte: 

"Que não pode reivindicar a coisa aquele que seria 
responsável ao possuidor pelo preço dela no caso de 
evicção" (69). 

Esta exceção, baseada em uma razão de equidade, po
de ser oposta nos casos seguintes: 

1.° Quando a coisa foi alienada ao réu pelo pró
prio reivindicante que não era proprietário dela ao tempo 
da alienação, mas que a adquiriu por título posterior, uni
versal ou singular (70). 

1° Quando, nos termos expostos, a coisa c reivin
dicada, não pelo próprio alienante, mas por quem houve 
dele a coisa por título universal ou singular (71). 

(69) "Querií de evictíone tenet actio, etnndem agenten repellit 
exceptio rei venditae". D. de except. rei vendit et tradk. 21. 3. 
MELLO, 4, 6, § 10, in fine; Doutr. ydas Aç., § 357, nota 834. 

(70) Fr. 1, D. except. rei vendit. et tradit. 21,3. Marcellus 
scribit, si olienum fundum vendideris, et tuum postea factum petas, 
hac te exoeptione recte repellendum. Digest. Port., I, art. 877. 

(71) Fr. 3, § 1.°, D. eodení: Pari ratione venditoris etiam 
successoribus nocebit, sive in universum jus, ãve m eam duntaxat 
rem successerít. 
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3." Quando o reivindicantc, verdadeiro senhor da 
coisa, sucedeu por título universal à pessoa que a alienou 
ao réu (72). 

A dita exceção só pode ser utilmente invocada no 
caso que a coisa tenha sido efetivamente entregue ao réu 
(tradítce) ou que ele tenha dela tomado posse, em virtude 
de título válido (venditce), próprio em tese para trans
ferir a propriedade (73). E' transmissível por sucessão 
aos herdeiros do possuidor (74). 

3. Pertencem à classe das segundas: 

1.** A de perda da coisa ou da posse dela, nos casos 
cm que esta exceção é admissível (75). 

2.° A que é fundada no direito, real ou pessoal, de 
reter a coisa, como se o réu é usofrutuário ou locatá
rio (76). 

II. § 87. — Ação negatófia 

1. O domínio c de sua natureza limitado e exclu
sivo (77} e como tal lhe é inerente a ação negatória (78). 

(72) Fr. 72, D. rei vindicat. 6,1. 
(73) Fr. 1, § 5, D. de except. rei vendit et tradit. 21,3. Bsta 

exceção se esteníde a todos os casos de alienação, ainda a título gra
tuito :-fr. 3, § l.» fr. 7, § 3 . D. Publidan in rem action, 6,2, 

(74) Fr. 3. D. de except. rei vendit. et tradit. 21,3. 
(75) Vej. § 84, n. 4, adma. 
(76) Fr. 20, D. adq. vd amit. poss. 41,2; Novel. 18, cap. 10. 
{77) Vej. § 24 adma. 
(78) Fr. 5, § 6, D. ú usufruct pet. 7, 6: Ita et proprietatis do

mino jnictus prastoMdi) si negatória actíone utatur. Fr. 2, pr. D. Si 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 DIREITO DAS COISAS 

2. Destinadas ambas, a reivindicação e a negatória, 
a proteger o domínio, cada uma o faz de modo diverso, 
segundo a latitude das usurpações que tendem a corrigir. 
A reivindicação é provocada pela perda da posse da coisa 
(79); a negatória por atos de terceiro, que sem importa
rem à tirada da coisa do poder do proprietário restringem 
ou limitam o exercício do domínio (80). Uma tem por 
fim vindicar a própria coisa, a outra vindicar a liberdade 
da coisa (81). 

3. A ação negatória c mais comum e geralmente 
usada para excluir a pretenção daqueles que se arrogam 
direitos reais na propriedade alheia, e daí provém o toma
rem-na como exclusivamente adaptada a repelir servidões 
ilegalmente constituídas (82). 

servit. vindic. 8, 5: Negatória competit domino qui negat. MÜHLEK-
BRUCH, § 268 e 292; Doutr. das Aç., 117 e seg. 

Por extensão compete também esta ação ao •senhor do domínio 
útil e ao usufrutuário. 

(79) Vej. § 81 acima. 
(80) § 2,1 de actionibus 2,4: Ut siquis intenda jus non esse 

adversário utendi, fruendi, eundi, agendí aquamve ducendi... Istç 
quoque ácticmes in rem sunt, sed negatória. Fr. 8, pr. Si servnt. 
vindic. 8. 5: Et hic quoque sicut in caeteris servitutibus actio con
traria dabitur: hoc est, jus tib non esse me cogere. Diz-se negatória, 
negativa, porque tem por fim negar a servidão ou o direito que o 
terceiro, se arroga sobre a coisa, 

(81) "Vindicatio tibertatis" costumam os escritores den<Mninar 
a negatória. 

(82) Fr. 2, pr. D. Si servit. vindic. 8,5: Confessoria ei qui 
servitutes sibi competere ostendat, negatória domino qui negat. Vej. 
MELU), 4, 6, § 13, Doutr. das Aç., § 17. 
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E' todavia certo que pode ela ser invocada contra 
quaisquer atos atentatórios da liberdade do domínio, em
bora esses atos não constituam exercício material de ser
vidões (83). 

4. Da noção da negatória resulta que o proprietá
rio que quer intentá-la, deve provar: 

Que a coisa lhe pertence (84); 
Que o réu o está molestando com a prática de atos 

que o inibem de exercer livremente e em toda a extensão 
o seu domínio (85). 

Nesta ação bá isto de singular, que o autor não ca
rece de provar que a sua propriedade é livre: é essa a pre
sunção de direito, a qual só pode ser ilidida pela prova em 
contrário, prova que incumbe ao réu (86). 

(83) A) Fr. 13, D. Si servit. vindic. 8, 5: refere-se ao caso 
de rebentarem tubos particulares na rua (ín via publica) e ddtarem 
água na parede de terceiro: este pode intentar a negatória contra o 
dono dos tubos, não ipara excluir uma servidão que não existe, mas 
para repelir um fato permanente que ksa a propriedade do autor. 
B) Fr. 14, § 1.°, fr. 17, D. eodem: aludem à iiipótese da parede 
em meio pender para a casa do vizinho (at in vícini domum scmipe-
dem aut amplius procumberet) : ao vizinho compete a negatória contra 
o dono da parede pendida pela razão "jus non esse illum parietem ita 
projectum in suum esse, invito se". Não se trata iguaSmente de ser
vidão. Caso semelhante oferece o fr. 6, § 2, D. de arborib. csdend. 
47, 7. Em contrário à doutrina exposta, mas sem fundamento, o ve
lho CAMINHA, Libel. 3, nota 3. 

(84) Fr. 5, pr. D. Si usufrut. pet. 7, 6; fr. 15, D. de oper. 
nov. ount. 49, 1. MÜHLENBRUCH, § 292, Doutr. das Aç., § 117; 
LoBAO, Seg. Linh., nota 532. 

(85) • Fr. 26, D. de servit. proed. urb. 8, 2. CAMINHA, Libel. 
3, nota 3. 

(86) Acerca deste ponto houve grande controvérsia entre os. 
jurisconsultos. A opinião que aíinal prevaleceu, como mais conforme 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 DIREITO DAS COISAS  

Não basta para provocar o exercício da negatória 
uma ofensa fugitiva; é mister uma lesão real e permanente 
à liberdade do domínio (87). 

5. Tem a dita ação por fim principal o reconheci
mento da liberdade da coisa (88), do que são conseqüên
cias: a proibição ao réu, sob certa pena (89), de continuar 
rias mesmas usurpaçõcs (90), e a condenação, se no caso 
couber, de repor a coisa no antigo estado e satisfazer as 
perdas e danos causados (91). 

à razão do Direilx>, é a que fica exarada no nosso texto, ainda mesmo 
no caso do réu ter a quase-posse. MÜHÍENBRUCH, § 292, nota 22, 
MAYNZ, § 223, VÂLASC, Consult. 82, n . 6, CAMINHA, Libel. 3, 
nota 2, MELW), 4, 6, § 17, LOBÃO, Seg. Linh., nota 532. 

Ao réu, pois, não basta negar a intenção do autor, mas lhe cumpre 
provar que lhe assiste direito à servidão, ou a praticar o a t i que o 
autor impugna. Doutr. das Ag., § 118. Vej . ZACHAR., § 218. 

(87) MAYNZ, § 207, nota 4 . 
Se o réu não tem a quase-posse da servidão, podle o autor usar do 

uHppssidetis (força turbativa). Vej . § 19 acima. 

Se a ofensa consiste em ato passageiro que não se r^roduz, ao 
proprietário assiste ação por perdas e danos, mas como a ofensa 
cessou, a nesiativa não teria objeto. 

(88) § 2, 1. de actionib. 4, 6 ; fr. 2, D . Si servit. vindic. 8,5; 
CAMINHA, Libelo, 3, in fine; Doutr. das Ag., § 117. 

(89) Segtmdo o Dir. Romano impunha-se ao réu caução, fian
ça para não reproduzir a usuipação: fr. 5, § 6, D . Si usufrut. pet. 7, 
6 ; fr. 4, § 2 ; fr. 6, § 6, D . Si servit. vindic. 8,5. CAMINHA, Libelo, 
dt., nota 7, atesta que semdhante prática não estava em uso no seu 
tempo. No riosso foro segue-se a lição da, Doutr. das Ag.,.% 117 que 
é a exposta no texto. P . BAPTISTA, x'eor. e Prátic. do Processo, § 13. 

(90) Fr , 7, 12, 14, D . Si servit. vindic. 8, 5 ; Const. 8, C. 
de servit. 3, 34; Doutr. das Aç., § 117. 

(91) F r . 5, § 6, D . Si usufruot. pet. 7, 6 ; fr. 4, § 2, fr. 6, § 6. 
D. Si servit. vindic. 8, 5 . CAMINHA. Lfbào, 3, nota 5, Doutr. das Ag., 
§ 117, ZACAR., § 219.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 289 

III § 88. — Ação Publiciana 

1. A ação de reivindicação e a negatória não po
dem ser invocadas senão por quem de direito adquiriu efe
tivamente o domínio (92). 

Acha-se, pois, fora da garantia destas ações aquele 
que está em via de adquirir a coisa por meio de prescrição 
ainda não consumada. Nestas circunstâncias, se lhe é tirada 
a coisa e retida por terceiro, que meio lhe restará para re-
havê-la e recobrar a antiga posição? O interdito recupera-
tório poderia ser utilmente empregado em alguns casos 
(93); mas em relação aos detentores contra os quais é 
inadmissivel (94), o prescribente ficaria privado de pro
teção. 

2. A necessidade de suprir esta falta determinou a 
criação de uma ação especial: — o que se alcançou por 
meio de uma ficção, consistente em se considerar antecipa
damente como piroprietário quem está em via de prescrever 
e em se lhe conferir, para vindiçar a coisa cuja poisse per-

C92)' Vej. § 82 e 87, acima. 
(93) Vej. §22, adiria. 
(94) O iaterdito recuperatório (unde v̂ i) só é competente.con

tra o autor da força, e contra o que dele recebeu o objeto, còncio do 
espólio (§ 22, acúna). Assim, suponha-se que um terceiro tirou a 
coisa, mesmo à força, dt) poder do que a esbulhara do prescribente: 
esse terceiro não se conâdera esbulhãdor em relação ao prescribente; 
contra de, portanlto, não poderia o prescribente empregar o dito in
terdito. Veja-se no entanto o § 22, nota 10 acima. 

— 19 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 DIREITO DAS COISAS 

dera, uma ação real, que do nome de seu introdutor sè fi
cou chamando PuMiciana (95). 

3. E' remodelada sobre a reivindicação: tem o mes
mo fim — à restituição da coisa, mas fundamento diverso 
— a posse apta para a prescrição e não o domínio. 

4. Da exposição feita ise vê que a ação Publiciana 
só compete ao que tem posse para a prescrição aquisitiva, 
isto é, aquele que possue coisa prescritivel (96), em boa 
fé (97) e por jtxsta causa (98), própria em tese para trans
ferir domínio (99). 

(95) GAIO, I . Com. IV, § 36: Datur autem noec actío d aqui 
ex justa causa traditam sibi rem nondum usuccpit, eanique, amassa 
possessione, petit. Nam quia non potest eam ex jure Quirit. .suam 
esse intendere, jingitur rem usucepisse. Fr. 1, § 2, D. de Publican., 
in rem action., 6,2. 

Acerca da origem histórica desta ação, vej. MAYNZ, § 178. 
Observai., PELLAT, Com. ao T. D. de Publician. in rem action. 

(96) Fr. 9, § 5, D. de Pub. in rem action.,.6,2: Hoec actio ín 
his quoe usucapi non possunt... locum non habet. O fr. 12, § 2. 
D. eodem, contem uma exceção a este princípio, que não se verifica 
ao nosso Direito. Vej.,PELLAT., com. ao cit, fr. 

(97} Fr. 3, § 1.», fr. 7, § 17. D. eodem. A superveniência 
<fe má fé toma a prescrição impossivel e por conseqüência o exercício 
da Publiciana; MÜHLENBRUCH, § 273, n. 5. 

Em contrário, C. TELLES, mas sem razão; Doutr. das Aç., 
nota 139. 

(98) Fr.. 1. pr.; fr. 3, § 1.»; fr. 4.5 e 6. D. de Publician. 
in rem rem action, 6,2. 

A Publiciana é admissível, ou a posse fosse adquirida por tra
dição ou por apreensão (fr. 1, § 2; fr. 2 e 3. D. eodem) ; e ainda 
sem tradição ou apreensão nos casos em que o títido é por si só 
suficiente para transferir domínio, fr. 11, § 2; fr. 12, § 1.", D. eodem. 
Vej. § 43, adma. 

(99) Fr. 13, pr. e § 1.", D. eodem. Assim não pode usar 
desta ação o depositário, o comodatário; Doutr. das Aç.. nota 140; 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 29i 

5. Pois que repousa em uma ficção, a Publiciana 
não pode ser dirigida: 

a) Contra o verdadeiro proprietário, porque a 
ficção cede diante da realidade (100): salvo todavia se o 
autor tem contra o proprietário alguma alegação que tor
ne ineficaz a exceção de domínio, como a rei venditce et 
traditoe (101). 

b) Nem contra aquele cm cujo favor milità a mes
ma ficção em que se apoia o autor, isto é, que possuissé 
por títulos iguais ao do autor — justa causa c boa fé 
(102). Nesta igualdade de condição é melhor a posição 
do que atualmente possue (103). Mas se o autor e réu 
houverem a coisa da mesma pessoa, triunfa aquele a quem 
primeiro foi feita a tradição (104). 

(100) Fr. 16 e 17, D. eodem; MELLO, 4,6, § 13; Doutr. das 
Aç.,%76. 

(101) Fr. 72. D. rei vindicat., 6,1; fr. 4, § 32. D. dolo maio, 
4,3; fr. 28; D. dè noxalib., act. 3,41; PELLAT., Com. ao fr, 17 de 
Publ.. in rema action. 

(102) MÜHLENBRÜCH, § 273; MELLO, 4,6, § 13; Douir. das 
Aí., § 74. 

(103) Fr. 9, § 4. D. PubliSan. in rem. action, 6,2: Quod si a 
diversis non dominis (emerint), melior causa sit possidentis quam pe-
tentis. E' muito conhecido o brocardo: In pari causa melior est con-
ditio possidentis. 

(104) Fr. 9, § 4. D. eodem: Siquidem ab eodem non domino 
emerint, potior sit cui priorí res tradita est. E ' o mesmo princípio que 
rege a transferência do domínio no aso de compra e venda quando 
a cx)isa é vendida pelo mesmo pn prietário a dois compradores. 
Ord. IV, 7. 

NERACIO, (fr. 31, § 2. D . de act. empt., 19,1) dava preferência 
tanto no caso desta, como da nota antecedente, àquele -que teve jwi-
meiro a tradição da coisa. Vej. MÜHLENBRÜCH, § 273; MAYNZ, 
§ 208, nota 27. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 DIREITO DAS COISAS  

Assim que: a Publiciana só pode ser utilmente inten
tada contra aquele cuja oosse ou é inhábil para a prescri
ção (105) ou é fundada em direito que sucumbe diante 
do direito do autor (106). 

6. Ar verdadeiro proprietário também é permitido 
usar da Publiciana, visto reunir ele as condições — de 
posse, justo título e boa fé (107), E muitas vezes lhe será 
mais util recorrer a ela, porque lhe dispensa a prova do 
domínio, necessária na reivindicação, prova difícil sem
pre que se trata de modo derivado de aquisição (108). 

(105) Como se o possuidor ou não tem título, ou tendo-o, 
está de má fé. 

(106) Como no caso em que o réu tem título e boa fé, mas re
cebeu a coisa do mesmo vendedor (o6 eodem non domino), depois 
do autor. A sua .posse era hábil para a prescrição, porque assentava 
em justo título e boa fé; mas o seu direito é mais fraco, porque o 
autor, possuindo com as mesmas condições, tinha a vantagem da tra
dição anterior. 

(107) Fr. 39, fr. 66, D. de evict., 21,2; MÜHLENBRUCH, 
§ 273; MEtLO, 4, 6, § 13; Doutr. das Aç., %77. 

(108) O Sr. Dr. PAULA BAPTISTA {Teor. e Prátic. dos Pro
cessos, 3.^ ediç., § 11, nota A), sustenta que "a questão que de agita 
na Publiciana é sobre, a propriedade, e como verdadeira reivindica<^o, 
e que, portanto, tudo quanto os intérpretes dizem a respeito da con
veniência em preferir a Publiciana à reivindicação... não tem valor 
algum". Há manifesto equívoco neste juízo do sábio professor. 

Na reivindicação o autor é obrigado a provar o seu domínio; e, se 
houve a coisa por tradição, carege ainda provar que o vendedor, por 
exemplo, era ao tempo da alíeiía^o verdadeiro senhor da coisa. Pois 
'bem: se a coisa a esse tenipo não pertentía ao vendedor, ou se o autor 
o não pode provar, decai necessariamente na reivindicação, ainda que 
seja ela intentada contra possuidor injusto; mas se recorre à Publi
ciana, há de triunfar, porque basta-lhe a posse, o justo título e a boa 
fé (unia vez que o réu não possua por título igual ou melhor), sem 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 293 

7. A Publicíana coincide com a reivindicação nos 
resultados: tem, como ela, por fim fazer condenar o de
tentor a restituir a coisa (omni causa) com acessórios, fru
tos, perdas c danos ( 1 0 9 ) . 

seecessidade de indagar se tem o domínio, ou se era legitimo senhor 
aquele de quem recebeu a coisa. 

Já se vê, pois, que há casos em que o autor decairá, se recorrer 
à reivindicação; mas triunfará, se preferir a PuWiciana. 

(109) Fr. 7, §§ 6 e 8. D. de Publician., in rem action, 6,2; 
MüHî NBRUCH, § 272; Doutr. das Ag., § 77. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

COMO SE PERDE O DOMÍNIO 

§ 89. — Causas que determinam a perda do domínio 

O domínio, pois que é um direito adquirido e não 
originário (1) , assim como nasce do fato, assim também 
se perde pelo fato. 

Os fatos, em virtude dos quais se opera a perda do 
domínio, entendem ou, 1." com a pessoa do proprietário, 
ou, 2.*, com o objeto do direito, ou, 3.°, com o direito 
em si. 

§ 90. — Perda peto fato na primeira relação 

No estado atual do nosso Direito só há um fato que, 
alcançando a pe^oa do proprietário, importa para ele a 
perda do domínio: é a entrada em religião aprovada. Este 
fato acarreta a extinção da personalidade civil (2) e com 

(1) Vej. § 31, admá. 
(2) Lei de 25 de Junho de 1766 e de 9 de Setembro de 1769, 

8 10; B, CARNEIRO, L . 1, T. 8, §§ 83 e 84. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 DIREITO DAS COISAS 

ela a da capacidade de continuar a ser proprietário (3) . 
Assim o religioso pelo ato da profissão solene se reputa 
civilmente morto e em conseqüência abrc-sc-lhe a suces
são, passando aos herdeiros a título universal o seu patri
mônio — direitos reais e pessoais (4). 

§ 91. — Perda pelo fato na segunda rdação 

O domínio tem por objeto coisas corpóreas: sem 
coisa corpórea não se concebe a existência do domíiíio (5) . 

Assim pois o domínio se extingue: 

1. Quando a coisa perece, como se o prédio se in-
cendeia, se o animal morre, se o na via naufraga (6) ; 

2° Quando a coisa se consome no mister a que é 
destinada, como as roupas que se estragam com o uso, o 
carvão que se queima (7) ; 

3. Quando a coisa passa à nova condição que a 
põe fora do nosso poder físico, como se o cainpo é to-

(3) Decreto de 16 de Setembro de 1817, verb. "E as mes
mas leis de amortização e proibido de alienar ou adquirir, herdar' 
ou suceder, tanto para as Ordens em comum como para seus in~ 
dividuos, ficarão em sua força e observância para o futuro." B. 
CARNEIRO, cit. § 83, n. 1. 

(4) B. CARNEIRO, cit. § 84, n| 8. E' esite o caso único de 
incapacidade absoluta. Não temos a servidão de pena. 

(5) Vej..§ 24, acima. 
(6) F. 16, D. dè legat. 2,22; fr. 30. § 3. D. de adq. vd 

amit. possess., 41, 2. 
(7) MAYNZ, § 209. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 297 

mado pelo mar (8) , se o animal bravio ou domesticado 
recobra a liberdade natural (9) . 

§ 92. — Perda pelo fato na terceira relação 

A perda do domínio mais comumente se verifica por 
fatos que não influem diretamente nem sobre a pessoa do 
proprietário, nem sobre a coisa, objeto do direito, mas so
bre o próprio direito. 

Nesta relação a perda se consuma ou por ato volun
tário do senhor da coisa ou por fato independente de sua 
vontade. 

A. Por ato voluntário: 

1." Pelo abandono (derelictio) (10) ; 

2.° Pela alienação a terceiro (11). No primeiro ca
so o domínio se extingue de uma maneira absoluta (12) ; 
no segundo extingue-se para o alienante e passa para o 
adquirente (13^. 

B. Por ato independente da vontade nos casos se
guintes : 

(8) JFr. 23, D. Quíb. mod. asufr, amit. 7, 4. 
(9) §§ Í2 e 15, I . de rer. divis. 2, 1, fr. 5, § 5, D. de adq. 

ver. dom. 41,1. 
(10) Vej. § 35, adma. 
(11) Vej. § 31, adma. 
(12) A coisa abandonada se toma res nuMius e pode ser no

vamente adquirida pelo primeiro ocupante. Vej. § 35, acima. 
(13) A razão é que uma mesma coisa não pode ao mesmo 

tempo pertencer in solidum à duas ou mias pessoas. 
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1.* Por especificação, comíxtão ou acessão (14); 

Z." Pelo implemento da condição resolutiva (15); 

3." Por virtude da exceção rei vinditce et tra-
ditcB (16); 

4," Pela arrematação em praça pública (17); 

5* Pela adjudicação (18) ; 

6.* Pela desapropriação por utilidade públi
ca (19); 

7.' Por infração de leis proibitivas nos casos nelas 
expressos (20). 

CÓDIGO d v n . 

Art. 589 — Alem das causas de extinção consideradas 
neste código, também se perde a propriedade itnovel: 

I — Pela alienação. 

H — Pela renúncia. 

(14) Vej. os §§ 37, 38, 41 e 42, adma. 
(15) No caso, por exemplo, de fideicomisso, verificada a con

dição, o objeto passa ao fideicótnissárío. Vej. § 27, acima. 
(16) MAYNZ, § 206, nota 37. O efeito desta exceção é fazer 

que o domínio se extioga na pessoa do reivindicante e se consolide 
na pessoa do réu. 

(17) PEREIRA E SOUZA, § 434. 
(18) PEREIRA E SOUZA, Nota 862. 
(19) Const. Politic. do Império, art. 179, § 22; At. Ad., 

art. 10, § 3 e Lei de 9 de Setembro de 1826. 
(20) Exemplos: o) ord.. 4,71; 6) Cód. Crimnal, art. 177 

e 279; c) Cód. Com., art. 457. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 299 

III — Pelo abandono. 
IV — Pelo pereeim,ento do imoveL — 78. 

§ !.• — Nos dois primMros casos deste artigo, os efeitos 
da perda do domínio serão subordinados à transcrição do tí
tulo transmissível, ou do ato renundativo, no registo do lugar 
do imóvel. — 531, 533, 860, § único. 

§ 2.0 — O imóvel abandonado arrecadar-se-á como bem 
vago, e passará, dez anos depois, ao domínio do Estado, onde 
se achar, ou da União, si estiver no Distrito Federal,- ou em 
território não constituído Estado. 

Art. 590 — Também se perde a propriedade imóvel me
diante a desapropriarão por necessidade ou utüidade pública. 
— Const. artigo 72, § 17. 

§ 1." — Consideram-se casos de necessidade pública : 

1 -^ A defesa do território naeionai, 
II — A segurança pública. 

III — Os socorros públicos, nos casos de calamidade. 
IV — A salubridade pública. 

§ 2.0— Consideram^e casos de utüidade pública : 

I —^ A fundação de povoações e de estabelecimentos de aa~ 
sistência, educação ou instrução pública. 

II — A abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, 
praças, canais, estradas de ferro e, em geral, de gtiaisguer 
vias públicas. 

III — A construção de obra ou estabelecimentos, destinOf 
dos ao bem geral de uma localidade, sua decoração e higiene. 

iV — A exploração de minas. — Const.; artigo 72, § 17, 
alhiea 2.*. 

Art. 591 -^ Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina (Constituição Federal, art. 80), poderão a$ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 DIREITO DAS COISAS 

autoridades competentes usar da propriedade particular até 
onde o bem público o exija, garantido ao proprietário, o di-
reito à indenização posterior. 

Parágrafo único. Nos demais casos; o proprietário será 
previamente indenizado, e, si recusar a indenização, consig-^ 
nar-se-á jvdieUjímevte o valor. — Const. art. 72, § 17. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SEGUNDA 

DIREITOS REAIS (DE USO OU GOSO) 
NA COUSA ALHEIA 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 67A — São direitos reais, alem da, propriedade : 

l ^rr- A enfiteuse. -rr- f?8 a 694. 
l í -rr-. As serviMes. --r- 695 a 712, 

ni -r- 0 im^fruto. — 71? a 741, 
JV --. O mo. — 742 a 745. 

V -m A habí^açêU}. -r- 746 a 748. 
VI —-. A,s rendas expressamenie eomtitiàdas sobre imo-. 

reis. ^ 749 a 754, 1424 a 1431. , 
VH — O- p&niior. ^ 768 (k 804. 

yZ/I -rrrr 4 oMicrese., -r- 805 a 808. 
jfX — 4 hipoteca. T̂ r̂. 809 o 85^, 

Art. 675 — Os direiíos r-eais sobre coisas vuw^, gufmdOi 
eonstiJtuidqs, ou transmitidos por- ql^s enire mvos, só se ad
quirem, com a tradiçâO: (dV^r 620).. 

4r í . 676 -^ Qs direijtps reais sçfbre imóveis eoiistiiuiéosy 
ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem, depois 
da. transcrição, ou da. inscrição, no registo de imóveis, dos re-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 DIREITO DAS COISAS 

feridos títtdos (art9. 530, n. I, e 856), saivo os casos expres
sos neste Código. 

Art. 677 — Os direitos reais passam com o imóvel para 
o domínio do comprador, ou sucessor. 

Parágrafo único. Os impostos que recaem sobre prédios 
transmitem-se aos adquirentes, salvo constando da escritura, 
as certidões do recebimento, pelo fisco, dos impostos devidos 
e, em caso de venda em praça, até o equivalente do preço da 
arrecadação. — 1137^ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

DO USOFRUTO 

§ 93. — Noção do usofruto 

1. Entre os direitos elementares do domínio avuí-
tam por sua importância prática o direito de usar da coisa 
e o de perceber os frutos que ela é capaz de produzir (1) . 
Estes dois direitos, destacados da pessoa do proprietário 
e investidos na pessoa de terceiro^ constituem o txsO' 
fruto (2) . 

Pressupõe, pois, o usofruto duas ordens de direitos 
na mesma coisa (3 ) : — os direitos de senhor da coisa 
(o proprietário) e os direitos daquele em favor de quem 
é ele instituído (o usofrutuário). 

2. O senhor conserva o direito à substancie da coisa 
(4) , ao qual oportunamente virão de novo reunir-se os 

(1) v^ j . § 25, acima. 
(2) I . de usufr., 2,4: ususfrucfus est . . . jus utendi frueridí. 
(3) A coisa sobre que recai o usufruto se chama — coisa 

xrutuária. 
(4) GAIO, I, Com., II, § 30: Dominus pfopríetaHs dii usum-

fructum in jure cedere potest ttt ille usumf nictum habeat et ipse 
nfidam proprietatem retineat-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 DIREITO DAS OOISAS 

direitos destacados (5), e por essa razão continua a ser 
reputado proprietário (6) . O usofrutuário, portanto, 
exerce os seus direitos em coisa que está sob o domínio de 
outrem: daí o princípio que o usofruto não se pode cons
tituir senão na coisa alheia (7) . 

O domínio, despojado dos direitos que formam o 
usofruto, se denomina — núa propriedade (8). 

3. Os direitos que ficam ao proprietário inibem o 
usofrutuário de exercer os direitos elementares do usofruto 
na mesma extensão em que faz o proprietário quando tais 
direitos se conservam ligados ao domínio. O proprietário 
no uso c gozo da coisa tem a faculdade ampla de alterá-la, 
transformá-la, de destruir-lhe, enfim, a substância (9). 
Mas o direito do usofrutuário não pode ser levado tão lon
ge. Desde que o proprietário conserva direito à substância 

(5) § 4, i . de usufr. 2,4: Cum autem finitus fuerit totus 
ususfructus, revertitur ad proprietatem. 

(6) §, I . «dem: Nud<B proprietáHs ádmmas. 
(7) I . pr. de ustifr.: ususfmctus est jus alienis rebus utendi 

fruendi. Não se deve confundir o direito que tem o proprietário 
de usufruir a própria coisa, com o usufruto. O direito de usufruir, 
pertencente ao proprietário, é um atributo do diomínio ligado ao pró
prio domínio, e o usufruto um direito distinto, separado do domí
nio, sujeito a regras especiais. Os antigos escritores tomavam sen-
sivel esta diferença, denominando usufruto causai ao jus utendi jru-
endi do proprietário, e usufruto formai ao usufruto propriamente 
dito. VoET, Pandect., 7,1, n. 3. Noodt., de Usufr. I, cajwtulo I . 

(8) § 4, I . de usufr. 2,4: Nuda proprietates dominus. Dec. 
n. 4355, de 17 de Abril de 1869, art. 7.», § 6.°: "O valor da nua-
propriedade- Dec. 5881, de 28 de Mafço de 1874, art. 25, § 1.' 
e art. 31, § único" propriedade separada." 

(9) Vej. § 24. acima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 305 

do objeto, o usofrutuário é obrigado a respeitá-la: não 
há direito contra direito. Assim o usofruto é um direito 
sobre a coisa alheia, salva a substância da mesma 
xoisa (10). 

No assunto sujeito, por substância entende-se, não a 
coisa em si com abstração de seus atributos, mas a fôrma 
atual, o caráter principal, o modo de ser dela com as qua
lidades inerentes, ao tempo da constituição do uso
fruto (11). 

4. No momento em que o usofrutuário adquire o 
^direito de usar e fruir a coisa, ela se atíha necessariamente 
sujeita a algum destino compatível com a sua natureza, 
-e no qual é ou tem sido aproveitada. Este destino é um 
resultado jurídico da vontade do proprietário sobre a coi
sa, e a vontade manifestada legalmente se presume conti-
vnuar a subsis'tir. Ao usofrutuário, pois, não é permitido 
violar aquela Tontade, isto é, mudar o destino da 

<ois:a (12). 

(10) I . de usufr. pr . 2,4: Jus rebus alienis utendi fruendi, 
.salva rerum substancia. Estas údtimas palavras teem dado lugar a 
interpretações diversas. Vej . MAYNZ,«§ 212, nota 1, ACCAR., nú-
roero 274, n . 4 . QRTOLAN e Du COURSOY à I . Ide usuf. pr . 2,4. 

(11) PAUL, Sent., 3,6, § 3 1 ; fr. 5, § 1.». D . Quib. mod. 
-usufr. amitt. 7,0; fr. 10, §§ 1 a 8, D . éodem. ACCARIAS, n . 274, 
m. 4 . ORTOLAN, à I . de usufr. pr . , MOURIX)N, 2,3, 1503. 150, 3 . 
-Neste sentido a substância, por exemplo, duma casa, não consiste 
•na natureza dos materiais de que é composta, mas na disposição e 
forma dada a esses materiais. 

(12) . F r . 10, §§ 1 a 8, D . Quib. nlod. usufr. amit. 7,4; 
"ViNNio, I . de usufr. pr. 7 ; ACCAR., n . 275; MOURLON, 2,3, nú-
Tmero 1504. 

— 20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 DIREITO DAS COISAS 

5. A propriedade, privada dos direitos de usar e: 
fruir se torna, por asim dizer, estéril. A perpetuidade des
te estado de coisas reduziria o domínio a uma pura qui
mera, e só teria por efeito impedir o tirarem-se da coisa, 
todas as utilidades e vantagens de que ela é suscetível, quan
do sujeita à vontade soberana do dono (13). Por força de 
motivos tão ponderosos, não permité*a lei que os direitos 
que formam o usofruto se conservem perpetuamcnte se
parados do domínio. Por um sistema bem combinado de 
modos de extinção, o usofruto depois de prazos mais ou 
ou menos longos, vem a fenecer, e os seus elementos vol
tam a se incorporar no domínio (14). O usofruto, pois, 
é sempre temporário. 

6. Os caracteres exposjtos se podem resumir na fór
mula seguinte: 

"O usofruto é o direito real de retirar da coisa allieia 
durante uín certo período de tenípo, mais ou menos longo, 
as utilidades e proveitos que ela encerra, sem alterar-lhe a 
substância ou mudar-lhe o destino. 

7. Resta finalmente observar: 

a) Que o usofruto € da sua natureza divisivel, isto 
é,pode ser constituido"por partes em uma mesma coisa, em 
uma metade, por exemplo, de uma casa em favor de um, 
e noutra metade em favor de outro (15); 

(13) MOURI.ON, 1, 3, n. 1492 e 1493. LAURENT, VI, n. 325. 
(14) §§ 3 e 4, I . de usufr: 2,4. 
(15) F r . 5. D . de usufr. 7 . 1 ; i r . 14,25. D. Quib. moci.. 

usufr. amit., 7,4. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 307 

b) Que o usofruto, para diversos efeitos de direito, 
se reputa coisa wotxl ou imóvel, segundo é movei ou imó
vel o objeto sobre que recai ( 1 6 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 713 — Constitiie usofruto o direito real de fruir as 
utilidades e frutos de uma coisa, enqtuinto temporariamente 
destacado da propriedade. — 718. 

§ 94. -r- Em que coisas se pode constituir o usofruto 

1. Da noção de usofruto -•— direito real de fruir a 
coisa alheia sem lhe alterar a substância— resulta que ele 
só pode ser constituído: 

1.° Em bens de raiz^ 

.2.° E nos moveis que não se consomem com o pri
meiro uso, como máquinas, navios, alfaias, animais ( 1 7 ) . 

(16) Prov. de 16 de Fevereiro e 16 de Setembro de 1818, 
de 8 de Janeiro de 1819, Instr. de 1." de Setemlbro de 1836, ar
tigo 5.°. 

(17) § 2, de tisufr. 2,4: Constituitur autem ususfructus non 
tnatum in fundo et wdibus, verum etiam in servis et jumentis, ccete-
risque rebus, exceptis eis qu« ipso usu consumuntur, nam ha res 
neque naturali. ratione neque civil recipiunt usumfructum.. Nooüt, 
Usufr, I, cajp. 4. 

Em direito se dizem "coisas que se consoniem com p usu" aque
las que se extinguem com o primeiro uso, ou fisicamente, como o 
•vinho, o pão, ou juridicamente, como a lã quê se emprega nos te
cidos, os materiais com que se faz o edifício, o dinheiro que se gasta. 
ViNNio, Cem. ao cit. § 2, da I. , ns. 1 e 3. Na frase do Di-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 DIREITO DAS COISAS  

Nesta última classe se compreendem certas coisas 
imateriaiSi cuja substância se conserva sempre intacta, a 
despeito da fruição de que elas são suscètiveis (18); tais 
são a propriedade literária (19), a propriedade de apó
lices da dívida pública (20), e de ações ou fundos de ban
cos e companhias (21). 

São estas as coisas sobre as quais se pode exercer o 
usofruto. 

2. Todavia, a lei por uma razão de analogia, afi
nal, admitiu um como usofruto em relação às coisas que 

reito Ronmno: — res quae ipso usu aut primo usu consumuntur; 
— in abusu continentur, in absumptione sunt: § 2, I . de usuír. ; 
fr. 5, §§ 1 e 2, D . de usufruct earuiií rerum 7 .5 . 

(18) ViNNio, ao cit. § da I . p r . : sed et rerum inccrpwa^ 
lium ususfructus constitui potest. NOODT, usuír. I, cap. 4, in fine. 

(19) -Vej. § 24, acima. O autor de um livro pode, por exem
plo, transferir a terceiro o usufruto da propriedade, rsimprimir. e 
vender o livro, por um certo tempo. 

(20) E' muito usual a prática de se constituir usufruto em 
apólices da dívida pública. Nos termos de transferência se faz aver-
bação do título ou conven<ção peío quaD se estabelece o usufníto. 
Ordenri n. 130 de 14 de Dezembro de 1842. 

O usufruto de apólices tem todos os característicos do verda
deiro usufruto: o usufnííuário não adquire a propriedade delas, nã»i 
as pode alienar, não as consome no seu uso, mas, expirado o prazo 
«do seu direito, é obrigado à restituí-las ao proprietáxio. 

(21) Deeret. n . 156, de 28 de Aibril de 1842, art. 12, § 4 ; 
Decret. 2708, de 13 de Dezeníbro de 1860, art. 15, § 2 e Decreto 
n . 4.355, de 17 de Abril de 1869, art. 7, n . . . HUBER, Pandect-, 
7,5; n . 2-B, CARNEIRO, § 46, n , 46. 

Enquanto o banco ou companhia subsiste, o usufruto instituí
do nos fundos ou ações, é'verdadeiro usufruto e não- quase-usj-
fruto; mas se se liquidam, o usufruto, passando a se exercer sobre 
as quantias que as ações representavam, se converte em quase usu
fruto, por cujas regras é eníã.o regido; VINNIO e KUBER, loc. d t . 
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se consomem com o primeiro uso (22) . Esta nova espécie, 
•que na realidade não se pode confundir com o verdadeiro 
usofruto, tomou a denominação de (^ujõsi-usofruto. As 
particularidades de sua natureza o tornam sujeito a certas 
regras peculiares, de que adiante se dará notícia (23 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 714 — O tisofruto pode recair em um ou mais bem, 
moveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, 
abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. 

Art. 715 — O usofruto de imóveis quando- não resulte do 
direito de família, dependerá de transcrição no respectivo re
gisto. — 260, I, 389, 676, 856, III. 

Art. 716 — Salvo disposição, em contrário, o usofruto 
estende-se aos aceessórios da coisa e seus acrescidos. — 727. 

Art. 717 — O usofruto só se pode trc/nsferir, por aliena
ção, ao proprietário da coisa; mas o seu exercício pode ce
der-se por títztlo gratuito ou orieroso. — 724, 739, V. 

Art. 718 — O U£ofrutuário tem. direito è, posse, uso, ad-
wÀnistração e percepção dos frutos. — 486, 726, 730, 732. 

Art. 719 •— Qvxmdo o usofruto recai cm títulos de cré
dito, o usofrutuário tem direito, não só a cobrar as respecfi-

(22) Fr. 2, § 1.0, D. usufr. ear. rer.. 7,5: Que senatus-
•consulto non id effectum est ut pecunia ususfructiis proprié esset; 
nec enim naturalis ratio autoritate senatus contmitain potuit, sed 
seredio intraducto, aspit qua ususfructus halberi. HUBER, Pandect., 
7,5, NiooDT, I . cap. 4. 

(23) Vej. § 110, adiante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 DIREITO DAS COISAS 

VOS dividas, mas ainda a empregar a importância recebida. 
— 720. 

Essa aplicação, porem, corre por sua conta e risco; e, ces
sando o usofruto, o proprietário pode recusar os novos tí
tulos exigindo em espécie o dinheiro. 

Art. 720 — Quando o usofruto recai sobre apólices da dí
vida pública ou títulos semelhantes, de cotação variável, a alie-
nação deles só se efetuará mediante prévio acordo entre o uso-
frutuário e o dono. 

§ 95. — Por quem e por que modos pode ser cons
tituído o usofruto 

A. Desmembramento do direito de propriedade, o 
usofruto não pode ser constituido senão por quem tem. o 
domínio (24) ou pleno, ou útil (25) , ou resolúvel (26 ) . 

Não obsta que a coisa esteja em comum. Nesse caso o 
usofruto recai na parte indivisa do condomínio que o ins-
titue (27) , e os direitos do usofrutuário se regem, no que 
lhes for aplicável, pelos princípios que regulam a com-
propriedade (28) . 

(24) MÜHLENBRUCH. § 288,' B . CARNEIRO, L . 2, § 39, n . 1. 
(25) Fr. 1, pr. D. quib. mod. usufr. amk. 74; LOBÃO, Di

reito Bnjit., §§ 843 e 844, B. CARNEIRO, cit., § 39, n. 6. 
(26) Fr. 105, D. de conditionib. et demonstrei., 35, 1; 1.5. 

CARNEIRO, cit., § 39, n. 5. 
(27) ZACHAR., § 197; B. CARNEIRO, cit., § 59, n. 4. 
(28) Vej. § 30, acima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COIGAS 311 

B. O usofruío se constitue pelos modos seguintes: 

I. Por efeito imediato da lei. Toma a quaüficação 
-de legai ou legítimo. São desta espécie: 

1.° O usofruto do pai sobre os bens adventícios do 
filho-famílias (29)'; 

2." O usofruto GO pai ou mãe bínubos nos bens her
dados de fiiho de primeiras núpcias que se finou intesta-
do, deixando sobreviventes irmãos germanos ( 3 0 ) ; 

3.° O usofruto da viuva quinquagenária com. fi
lhos, casada em segundas núpcias, nas duas terças dos bens 
de que ela não pode dispor (31) . 

í í . Por ato voluntário do proprietário, isto é: 

Ou por disposição testamentária ( 3 2 ) ; 

(29) Ord. L . 4.°, T . 97, § 19; Direito de família. § 116, 
n . 4.-

(30) Ord. L . 4.0, T . 91, §§ 2 e 4 ; Direito de far.tüia, § 63. 
(31) Ord. L . 4.», T . 105; Direito de jamília, § 64. 
(32) § 1.°, L. de usufruct., 2, 4 ; fr. 3, p r . ; fr. 6, pr. D . 

de usufruct, 7, 1: MELLO, L . 3.", T . 13, § 5. 
O usufruto pode ser constituído 'pelo testador de três modos: 

1." Quando lega simplesmente o usufruto do objeto; neste caso 
a nua propriedade se entende pertencer ao hei<deiro: § \.°, 1. dfe 
-USUÊTr 

2.» Quando lega a propriedade da coisa, reservando o usufruto 
(deducto usufructu) : a reserva é em benefício do herdeiro: fr. 6. 
D. de usufruct. 

3.°) Quando lega expressamente a um, a propriedade, a outro, 
-o usufruto. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3:2 DIREITO DAS COISAS 

Ou per ato entre vivos (33), a título oneroso ou-. 
graíuito (34). 

A disposição tcstameníária opera por força propiia, 
independentemente de fato posterior À constituição real. 
do usofruto (35). 

À corivenção, porem, não é suficiente por si só para 
produzir um tal efeito (36). E' mister que aceda a quasi-
tradição do direito (37). Se é imóvel a coisa sobre que re
cai o usofruto; para que possa ser oposto a terceiro, cum
pre que o título seja transcrito no registro da comarca 
(38). Antes da quasi-tradição o usofruto não se reputa

das) § 1.°, I . de usuíruct. 2, 4 . 
(34) NooDT., Usujruct., II, cap. 2 : "qualis est vendifio et. 

emptio; MOURUIN, I, n. Í506; B . CARNEIRO, L . 2.", § 40, n. S. 
(35) MÜHLENBRUCH, § 288; VoET, Pandect., 7, 1, n. 7:. 

B . CARNEIRO, cit., § 40, n. 32, e veja-se § 44 arama. 
(36) ViNNio, i . de usufr., § 1.*, n. , HEINECID, Pandect.,. 

P . l i , § 107, NooDT., II, cap. 2, PEÍLLAT, Príncipes generaux de 
Ia propriété, n . 75, BLONDEAU, Christhomat., L . 2.°, sect. 2.% pá
gina 414, nota 3, ACCARIAS, n. 278, B . CARNEIRO, cit., § 40, n . 32.. 

Há grande controvérsia acerca deste ponto entre os intérpretes 
do Direito Romano. A opinião dominante entre os escritores maás-
modernos é — que o direito real do usufruto se estabelece sohne a 
coisa peio simples efeito das convenções. — N«ste sentido, SAVIGNY,. 
Posse, § 45, WARNKOENIG, Themis, tomo X, pág. 57; MAYNZ, 
§ 220. Sem embargo da autoridade de nomes tão respeitáveis, pa
receu-nos mais fundada e mais confonrie com o sistema do Direito 
Romano e com a índole do nosso a doutrina exposta no texito. Ao 
-demais, é a que tem prevalecido na nossa jurisprudência, s^;uiido o 
testemunho dos nossos pràxistas. 

(37) Vej. § 16, adma. 
(38) Lei n . 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 6.V 

§ 2.0, Decreto n . 3.453, de 26 de Abril de 1865, art. 264. Vèj. . 
acima, § 48. 
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transferido; ainda não há direito real, senão um mero con
trato, que só gera ação pessoal para obrigar o proprietário 
a entregar ao usofrutuário a coisa (39) . 

III. Por prescrição aquisitiva, ordinária ou extra
ordinária segundo os requisitos que ocorrem (40 ) . O uso-
fruto de ordinário se adquire pela prescrição, quando o 
objeto sobre que recai não pertence àquele que o constiíue 
(41 ) . Consumada a prescrição, o direito do usofrutuário 
subsiste em pleno vigor com todos os seus efeitos diante 
do verdadeiro proprietário, como se por ele mesmo hou
vesse sido estabelecido ( 4 2 ) . 

(39) B . GARNEIRO, cit., § 40, n. 32. 

(40) C. Í2 ; C. de prescript. iong. ternip., 7,33; B CAR
NEIRO, cit., § 40, ns. 30 e 3 1 . 

O usufruto sobre coisas, cujo domínio só se íidquiie por "î res-
crição de trinta ou quarenta anos (§ 70, acima), não po<le sei 
constituido senão por prescrição de trinta ou quarenta anos (g 70 uci-
ma), não pode ser constituido senão por prescrição de iguai pra;;<j. 
MüHLENBRucH, § 289; MACKELDEY, § 326, n . 4, nota 5. Á or
dinária requer quase-posse por dez ou vinte anos, e boa fé e jusio 
título; a extraordinária, quase-posse por trinta anos e boa fé. 
MAYNZ, § 228; MACKELDEY, § 326, n . 4 . 

(41) B . CARNEIRO, d t . , § 40, n . 31 . 

Se o que não é senhor posteriormente adquire o domínio da 
coisa sobre que havia estabeiecido usufruto, a constituição do usu
fruto fica revalidada. 

(42) . A prescrição se verifica exatamente contra o verdadeiro, 
proprietário. 

A disposição do Direito Romano (fr. 6, § 1.°, D . de usuír .) 
que .permitia ao juiz nas açÕes divisórias atribuir a um, a proprie
dade, a outro, o usufruto, segundo o exigia a comodidade da par
tilha ou divisão, não tem sido adotada pelos códigos modernos. 
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C A constituição do usofruto pode ser pura, a ter
mo, sob condição suspensiva ou resolutiva (43). 

§ 96. — Relações entre o proprietário e o usofrutuário 

1. Constituído o usofruto, o proprietário e o uso
frutuário se manteem independentes um do outro, cada um 
dentro do círculo de seus direitos. Ao proprietário fica a 
ntm propriedade com os direitos que Ibe são inerentes 
(44)-; ao usofrutuário passa com todos os seus consectá-
rios o direito de usar e fruir (45) : — duas ordens de di
reitos sobre a mesma coisa, mas distintos e separados. 

As relações jurídicas que esta coincidência de direitos 
sobre a mesma coisa cria entre o proprietário e o usofru
tuário, tem um caráter puramente negativo (46), enquan
to subsiste o usofruto: — um é obrigado a respeitar o di
reito do outro. 

(43) Fr . Vatican., §§ 48, 49 50. VOET, Pandect, 7, 1, n . 5 ; 
AccARiAS, n . 277; B. CARNEIRO. § 41, ns. 1 a 6. 

(44) Tais são: a) o direito de reivindicar a coisa depois de 
-extinto o usufruto, § 25; b) o direito aos produtos que não entram 
na classificação de frutos, § 99; c) o direito de adquirr as acessÕes, 
:•§§ 38 e seguntes. 

j(45) Vej . § 97, adiante. 
(46) A razão é óbvia: tanto os direitos do proprietário como 

•os do usufrutuário em relação à coisa são reais. — Aos direitos 
reais correspondem, como é sabido, obrigações negativas. MAREZOLI, 
•i§ 48. Vej . § 1.» acima. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ DIREITO DAS COISAS 315 

2. A obrigação do proprietário se resume na "de 
não praticar ato algum de que possa resultar dano ou em
baraço ao usofrutuário no exercício de seus direitos" (47). 

3. Ao proprietário, pois, não é permitido, salvo 
consentimento do usofrutuário: 

1.° Mudar a substância ou fôrma da coisa frutuá-
ria, como demolir edifícicxs ou construir novos (48); 

2° Alterar-lhe o destino, como converter terras de 
cultura em pastos (49); 

3.° Constituir em favor de terceiro o direito de uso, 
de habitação, ou um novo usofruto (50); 

4.° Impor servidões (51); 

5." Renunciar servidões ativas, como permitir ao 
dono do prédio serviente fechar o caminho (52); 

(47) F r . 7, § 1.°, fr. 17, pr . e § 1.°, D . de usufructu 7,1; 
'Cód. Civil franc, art . 599, do Chile, art. 779. VOET, Pandect., 
.7,1, n . 20. 

(48) F r . cit. na nota antecedente; MOURLON, I . T . 3, 
a . 1564. 

(49) MOURLON, loc. cit. 
(50) ZACHARIAE, § 224. 
(51) F r . 15, § 7, D . de usufruct. 7,1. VOET, Pandect., 7,1, 

t i . 20. 
(52) Fr.cit ado: Sed nec servitutem imponere fundo potest 

-proprietarius, nec atmttere. Por Direito Romano não podia o pro
prietário impor servidão ao prédio frutuario, nem mesmo consen
tindo o usufrutuário: — sutileza que não prevalece hoje. VOET, 
loc. cit. MELLO, L . 3, T . 13, §.3. Vej. VOET, Usufr., I, cap. 15. 
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6° Em peiorar de qualquer maneira as condições 
da coisa írutuária, como, por exemplo, cortar as levadas 
dágua- preexistentes, tiradas de prédio seu, livre para a 
herdade frutuária (53). 

§97. — I. Direitos do lisofruto. — Em que consiste 
o direito de usoftuir 

Os direitos do uscfrutuário se reduzem, em substân
cia, ao direito de usat da coisa e ao de perceber-lhe os fru
tos (54). 

1. O direito de usar consiste- no direito de se ser
vir da coisa, de aproveitá-la eiíi todos os misteres conciliá-
veis com o seu destino, sem todavia destruir-lhe a subs
tância. O uso, pois, exprime a idéia de um emprego que 
se repete indefinidamente, que não consome o objeto, que 
o deixa subsistir em seu ser (55). Habitar uma casa, em
pregar um navio mercante no transporte de cargas, fazer' 
trabalhar uma máquina, sãò verdadeiros atos de aso. 

(53) Fr . 10, § 6, fr. 17, § 1.», D. de ttsufruct. 7,1: Av 
deteriorem coriditionem fructitarii faciat proprietarius. 

As levadas dágua e os caminheis que vão do prédio livre do 
proprietário para o prédio frutuário não constituem servidões pro-
prictoente ditas; ninguém pode ter servidão na própria coisa. Vej. 
§ 114, adiante. 

(54) Vej. § 93, acima. 
(55) F r . 12, § 1.°, D. de usu et habit. 7,8: Ad usum, scilicet 

non aid abuswm. 
"Utimur his quas, nobis utcntibus, pennanent; his vero abuíimur, 

quae, nobis utentrbus, pereuní." in íopic. Cicer., L . 2."; YINNIO' 
à I . diC usu fr. pr . n . 2 . 
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2. Âlêm dos ixsos a que as coisas, sèguftdò a sua 
natureza e destino se prestam, teift elas a propriedade de 
produzirem frutos; há até algumas que em sentido rigo
roso não são suscetiveis de uso e só dão frutos (56). 

O direito de apropriar-se os frutos é o mais impor
tante e fecundo direito do usofrutuário. Por força dele 
pertence ao üsofrutuáro tudo que a coisa produz e entra 
na definição de frutos (57). 

No exercício deste direito ó usofrutuário está sujeito 
às mesmas restrições que limitam o uso: não lhe é lícito 
alterar a substância da coisa, nem desviá-la do seu des
tino (58). 

3. O direito de mar pode existir separado do di
reito de perceber os frutos, e então constitue um direito 
distinto, sujeito às regras especiais (59); mas o direito de 
fruir (jus fruendi) de ordinário não subsiste só, anda-
lhe quasi sempre ligado o direito de usar, de modo que a 
constituição do direito de perceber os frutos acarreta vir
tualmente o direito de usar, salvo cláusula em con
trário (60). 

(56) Como a vinha, o cafezeiro, o algodão. 
(57) Fr. pT. D. de usofruct. 7,1: Usofructo legato omnis 

fructus rei ad fructuarium ,pertinet. 
(58) Vej. § 93, acima. 
(59) Fr. 14, § l.o; fr. 2, fr. 1, § IM D. dfe usu et habit. 7.8. 

ConstituituT etiâiri nudus usus, id est, sine fructu. 
(60) PAUL, Sentent., III, 6. § 24: Fructus enim sitie usu 

•esse non potest. Fr. 14, §§ 1 e 2. D. de usu et habit. 7,8: 
Et quidem fructtus sine usu esse non potest. 

Todavia, é de notar, os jurísconsultos romanos admitiam a pos-
sibiHdade de ter um o uso, outro a fruição. Fr. 14, § 3, D. de 
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§ 98. — II. Continuação: Direitos inerentes ao usofruto 

O usofruto se instaura na coisa tal qual ela se acha ao 
tempo em que ele é constituído, e a abrange na totali
dade (61). 

O usofrutuário exerce o direito de usar e fruir como 
o faria o proprietário, salvo as restrições legais (62). 

Destes dois princípios derivam como corolários os di
reitos seguintes, pertencentes ao usofrutuário: 

1." O direito de se utilísar das servidões ativas do 
prédio (63). 

2.° O direito de fruir os acessórios da coisa, como 
máquinas e animais (64); as acesisões, como os terrenos 
acrescidos por aluvíão (65); exceto porem as ilhas nasci-

usu et habit. : Poterit autem apud ^ium esse usus, apud aliurn 
fructus sine usu„ apud aiius proprietas; vèiuti si, qui habet frni-
dum, legaverit, Titio usum, mox heres ejus tibi fructum legaverit, 
vel alio modo constituerit. Vej. fr. 5, § 2 . D. usufruct. quemad. 
cav. 7,9. 

(61) AccARiAs, n. 275, Mourlon, I, 3.°, n. 1.553. C. C. 
do Chile, art. 774. 

(62) ViNNio, à I . de usufr. pr. n. 5. Cód. Civil fr., 
art. 578; MOURLON, I, 3, n. 1498. 

(63) Fr . 15, § 7.0, D. de usufr. 7,1. NOODT., I, capit. 6 : 
MouRLON, I, 3, n . 1552, 1.°, C. C. fr., art-. 597, do CMe, 7§2. 

(64) Fr . cií., § 6; NOODT, I, cap. 7; ACCARIAS, n. 275;;. 
MouRLON, I, 3, n. 1.553. 

(65) Fr . 9, § 4, D. de usufr., 7,1. VOET, Pandeci.. 7, 1, 
n. 21 . 
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das de novo nos rios, as quais, só para este fim, se repu
tam desligadas das terras adjacentes (66). 

3.° O direito de perceber os foros e laudcmios dos 
prazos, de cujo domínio direto é frutuário (67). 

4.° E pois que o usofruto recai diretamente sobre a 
coisa e o exercício dos direitos que lhe são inerentes pre-
supõe a posse natural dela, ao usofrutuário compete o di
reito de havê-la e conservá-la sob seu poder (68). 

§ 99. — III. O que é fruto 

1. Nem todos os produtos das coisas se consideram 
frutos. 

Pertencem ao proprietário e não ao usofrutuário os 
produtos que não entram na definição de frutos (69). 

E' pois mister precisar a noção de frutos. 

2. Na língua de Direito, por frutos se estendem os 
produtos que periodicamente nascem e renascem da coisa. 

(66) Fr . c i t . : Sed si insula juxta fundum in flumine nata 
sit, ejus usufructuTri ad fructuarium non pertinere P^asus scribit, 
licet proprietati accedat. VOET, Pandect., 7,1, n. 23 ; MOURI/ON, I,. 
3, n . 1554. 

(67) LOBÃO, Direit. Bnjit., § 1027, Dig. Port., III , art . 524. 
(68) Fr . 5, § 1.°, D . de usufr. pet. 7,6. NOODT, Usu]r., 

I, ca,p. 3 : "Oportet fructuarii esse detentionem rei fructurÍ2e: quia 
nise eam rem teneait naturaliíer, non potest ea, cum vut, uti frui." 
Vej. § 16, acima, nota 2 . 

(69) Vej. § 26, acima. 
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sem acarrètar-lhe a destruição no todo ou em parte (70) 
como o café, o algodão, os cereais, os óleos vegetais, a lã, 
o leite, as crias dos animais (71). 

No sentido declarado não são, portanto, frutos: 

l." As substâncias naturais que se extraem das mi
nas, como pedras e metais (72); 

2.° Os -aumentos por acessão, como ilhas e alu-
viões (73). 

3.° O tesouro (74). 

3. Todavia a qualificação de frutos depende às ve
zes do destino dado pelo proprietário à coisa frutuária 
(75). Este destino pode ter por efeito ou restringir ou am
pliar a noção de fruto. Assim por exemplo: 

a) As árvores de construção, que na realidade são 
frutos da terra, deixam de sê-lo, se o proprietário não as 
destinava a cortes regulares (76). 

(70) Fructus est quidquid ex re nasci et renasci solet. ACCA-
:ÍIIAS, n . 275; MOUELON, L . 1, T . 3, n. 1512. 

(71) § 37, I I . de rre. divis., 2 ,1; ACCARIAS, cit. n.. 275. 
(72) Fr . 9, § 2, fr. 13, §§ 5 e 6, D. de usufruct. 7,1. As 

pedras e os metais não se reproduzem periodicamente, acrescendo' que. 
a extração ddes estraga o solo. 

(73) PAUL, Sent., III, 6, § 22; Aceessio aüuvionum ad fruc-
tuaritim fundum, quia fructus fundi non est, non pertinet. V. § 98, 
acima. 

. (74)- F r . 63, § 3, D. de adq. rer do m. 41,1. Sobre o que 
seja Tesouro no sentido jurídico, vej. § 35, acima. 

(75) ViNNio à I, de usufr. pr . , n. 8. 
(76) Fr . 10; 48, § 1.°, 59, § L", D . de usufr., 7. 1. Vej . 

% 100, adiante. 
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b) Ao contrário: as pedras e os metais, que por si 
não tem os caracteres de frutos, se reputam no entanto tais, 
se as minas de que são tiradas já estavam abertas e em 
laboração ao tempo da constituição do usofruto ijl^. 

4. Chamam-se frutos naturais os que a coisa pro
duz naturalmente com ou sem intervenção do trabalho 
humano, como as frutas das árvores, as próprias árvores, 
o trigo, as crias dos animais (78). 

5. Há coisas, porem, que não dão frutos naturais, 
como uma casa, um navio, uma soma de dinheiro. Mas 
por via destas coisas se podem obter rendimentos perió
dicos, permitindo-se que, mediante uma certa retribuição, 
elas sejam empregadas cm serviço e utilidade de terceiro. 
Os rendimentos que as ditas coisas destarte produzem 
(79), se consideram frutos e para se diferençarem das na
turais, tomam a denominação de frutos civis (80). 

(77) Fr. 9, §§ 2 e 3. D. eodem. Vèj. § 100, adiante, 
(78) Fr. 77. D. de verb, significai. 50. 16; VINNIO, Com. 

ao § 35 I. de rei divis., n. 1., 
A distinção de frutos meramente naturais e frutos indiistriais 

(o que a coisa produz com auxílio da força humana, como o. trigo) 
não tem uitilidade prática nas questões de usufruto. 

(79) Tal é o aluguel da casa, o juro do dinheiro, o frete 
do navio. 

(80) Fr. 34, D. de usuris, 22,1: Usurae zncem fructuum ob-
tinent et mérito non debent a fructíbus separari- Fr. 29, D. hered. 
pet. 5,3; Mercês plane à colonis aocq>t3e loco sunt fructuum... item 
veçturfi naznum et jumentorum. Cfr. Fr. 121, D. de verb. signific, 
50, 16, 

. ^21 
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§ roo. IV. Direitos do usohutuádo relatioamente 
às árvores, minasse crias de animais 

Na classe dos produtos que são ou deixam de ser 
frutos, segundo o destino da coisa frutuária, se compreen
dem particularmente as árvores e as substâncias tiradas da 
terra (81). 

1. As árvores se reputam frutos, e pode o usufru-
tuário apropriá-las, para empregá-las no seu uso ou para 
vendê-las, nos casos seguintes: 

a) Quando fazem parte de viveiros (82); 
b) Quando pertencem a bosques destinados pelo 

proprietário a cortes regulares, isto e, a matas de que o pro
prietário ordinariamente tirava madeiras para ven
der (83). 

(81) Vej . § 99, acima. 
(82) Fr . §§ 9, 6, D . de usufr. 7. 1. NOODT, I, cap. 7. 

Cód. Civ. fr., art. 590 a 594; C. C. Port., art. 2212; B . CAR
NEIRO, L . 2.», § 43, n . 32. 

(83) F r . 48, § 1.», fr. 9, § 7, D. de usufr. 7. 1. ; fr. 30, 
D. de seg. verb. 50. 16; C. Civil fr. art. 59, C. C. Port., ar
tigo 2211. B . CARNEIRO, cit. 43, n . 4 . 

No Brasil, em conseqüência da abundância de bosques natu
rais, não há ainda a prática de se plantarem árvores de construção 
para cortes em épocas regulares. Sem embargo, são aplicáveis entre 
nós os princípios reguladores da matéria, estabelecidos pelo Direito 
Romano, e com mais ou menos discrepância consagrados nos códigos 
modernos. A regra fundamental é que — o usufrutuário pode cor
tar árvores para seu uso ou para negócio, desde que elas fazem 
parte de matas de que o proprietário costumava tirar madeiras para 
os ditos fins. — Este princípio é praticavel, ou se trate de bosques 
plantados ou de 'bosques naturais. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 323 

Se, porem, as matas ainda não se achavam destinadas 
pelo proprietário ao corte de madeiras para venda, as ár
vores se Consideram como um capital posto em reserva e, 
portanto, não podem ser extraidas como frutos (84). Nes
te caso ao usofrutuário é tão somente permitido cortar as 
que forem precisas para as reparações necessárias das ben
feitorias inerentes à herdade frutuária (85) c aproveitar 
em seu uso as que secarem ou cairem por acidente (86). 

c) Quando o imóvel gravado com o usofruto não 
oferece outro rendimento senão o que pode provir da alie
nação de madeiras, embora o proprietário não houvesse da
do às matas esse destino (87). 

As árvores frutíferas e as de recreio não as pode o 
usofrutuário cortar, mas se lhe consente empregar em uso 
seu as que morrerem (88). 

II. As substâncias que se extraem da terra, como 
pedras e metais, só são tidas como frutos e podem ser ad
quiridas pelo usofrutuário, quando as minas já estavam 

(84) F r . 10, 11, 12 e 18 D . de usufr. 7. 1; VmNio, à I . 
de usufr. pr . , n. 8; B . CARNEIRO, cit., § 43, n . 4 . 

(85) Fr . 12, pr . D . de usufr. 7. 1, B . CARNEIRO, art. cit., 
§ 43, n. 4, cit. 

(86) F r . 18, D . de usufr. 7. 1. Segundo o Direito francês, 
as árvores infrutíferas que morrem ou caem por acidente, pertencem 
ao pr<íprietário. as frutíferas ao usufrutuálrfo. MOURLON,. L . 1, 
T . 3, n . 1.545. 

(87) Fr . 22, pr . D . de usu et habit. 7. 8 ; VINNIO. Com. 
à I . de usufr. pr . n. 8 ; ACCARIAS, n . 275, D . Port . , III , ar
tigo 522. 

(88) F r . 13, § 4, D . de usufr. 7. 1; B . CARNEIRO, cit., § 43, 
n . 5. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 DIREITO DAS COISAS 

abertas e em trabalho ao tempo da constituição do uso-
fruto (89). 

Todavia se o terreno frutuário é imprestável para 
qualquer outros mister, ao usofrutuário não é vedado 
abrir minas, contanto que o faça com a moderação de um 
bom pai de família (90). 

III. As cnors dos animais são sempre bavidas como 
frutos, e como tais pertencem ao usofrutuári;o (91). 

Mas se o usofruto tem por objeto, não animais sin
gulares (92), senão um rebanho, o usofrutuário é obri
gado a substituir com as crias que vêem, as cabeças que 
vão morrendo ou se inutilizando (93). 

(89) Fr . 9, § 2, fr. 13, §§ 5 e 6, D. de usufr. 7. 1. D. 
Port., Parte III, art. 523; ROCHA, § 612 n. 3 . C . Civil fr., ar
tigo 598, do Chile, art. 784, Por t . , ' a r t . 2213.^ 

O Direito Romano permitia a.o usufrutuário abrir novas minas, 
quando esta inovação não causava prejuízo à cultura, e dava eiri 
resultado rendimento superior ao do grangeio antigo, çit. fr. 9, § 2 . 
VoET, Pandect., 7, 1, n . 24. Neste ponto não foi seguido pelo 
direito moderno. 

(90) F r , ' 22 , pr. (arg.) D. de usu et habit. VOET, Pandect, 
7, 1, n. 24. Na província de Minas-Gerais, e principalmente no 
município da capital, há terrenos que não se prestam a.outro mis
ter, senão ao dai mineração. 

(91) F r . 68, § 1.», p . de usijfr. 7. 1. 
(92) Fr . 70, § 3, D . eódem: cceterum, si singulamm çapitum, 

míhil suplebit. 
(93) 68, § 2 e fr. 69, D. eodem,. VOET, Pandect., 7, 1, 

n . 26, D. Port., I II , art. 519; ROCHA, § 612, n. í, C. do Chile,' 
art . 788, Port., art . 2225. 

Se os anii^ais que formam o rebanho, se perderem na totalidacle 
ru em número tal que o usufruto se extinga, o usufrutuário é tãO; 
somente obrigado a entregar as cabeças restantes. Vej. C. C. do 
Chile, art . 78, 2^ aliem; Ç. C. Port. , art. 2225, § í.». 
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E' porem de notar: 

1.° Que as crias, no momento cm que nascem, são 
do usofrutuário e só passam ao domínio do proprietário 
pela substituição efetiva ( 9 4 ) ; 

2.° Que as crias que nascem ao tempo em que o re
banho se acha completo ficam pertencendo definitivamente 
ao usufrutuário, devendo ele preencher os claros que se 
forem abrindo ocm as que vierem posteriormente (95 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 725 — Se o tisafruto recai em floresta ou minas, 
podem o dono e o usofrutuário prefixar-lhe a extensão do 
gozo e a m/meira da exploração. 

Art. 722 — As crias dos animms pertencem ao usofru
tuário, deduzidas quantas bastem, para inteirar as cabeças 
de gado existentes ao começar o iisofruto. 

§ 101. — V. Cessão do usofruto 

1. O usofruto pertence à classe dos direitos in-
transmissiveis: não pode o usofrutuário despojar-se dele 

(94) Fr. 69, D. de usufr. 7. 1.: Nam alioquim, quod nascitur, 
fructuarii est:. et cum substituit, desinit ejus esse. Fr. 70, § 2, 
D. eodem. 

(95) Fr. 70, § 4, D. eodem: Puto autem -verius et quae 
pleno grege edita sunt, ad fniotuarium pertinere; sed posterioreni 
fregis casum tiocere debere fructuario. 

Se o usufrutuário deixa de fazer a substituição devida, fica 
responsável ao proprietário pelo vaüor do animal morto ou inutili-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 DIREITO DAS COISAS 

para aliená-lo a terceiro por título oneroso ou gra
tuito (96 ) . 

Mas, entendida a intransmissibilidade em termos ab
solutos, o usofruto seria totalmente inútil, desde que ao 
usofrutuário não fosse possível fruir a coisa pessoalmen
te, como se lh'o impedissem a natureza de suas ocupações, 
a sua idade, moléstias. 

Para obviar este resultado permite a lei a cessão, não 
do direito, do usofruto em si, mas do exercício do direito 
(97). Assim é facultado ao usofrutuário alienar o exer
cício do usofruto por um certo prazo ou pelo tempo que 

zado, fr. 70, p r . Perecendo a cria posta em substituição, o usufru-
tuário deve repor outra: fr. 70. § 2.°. Vej. ACCARIAS, n. 276, 
5." alínea, nota ( 2 ) . 

(96) § 3, I . de usufr. 2,4; fr. 66, D . de jur. dot. 23,3: 
Quoniam diximus usumf ructum a fructuario cedi non posse. C. 13, 
C. de usufr. 3,33; Portug., De donat. 3, c. 23, n. 59, B. CAR
NEIRO, L . 2, § 43, n . 72, ROCHA, § 619, n . 3 . 

Em contrário o Direito francês,- C. C , art . 598. MOURLON, 
1, 3, n. 1.563 e o C. C. Port. , art . 2207. Vej. o C. C. do 
Ohüe, art . 793. 

Pode o usufrutuário ceder o usufruto ao proprtjetário: neste 
caso o usufruto, unindo-se ao domínio, se extingue: § 3 . 1, de 
usufr. 

(97) F r . 12, § 2, D. usufr. 7,1; fr. 66, D. dfe jure dot. 23. 
3 ; .Remedii loco refete putaverunt ut vel locet hunc usumf ructum mur 
penes •maritum, perceptio vero fructum ad mulierem pertiineat. Portug. 
lieri maritus vel vendat nummo uni ut ipsum quidem jus remarieat 
de Donat. 3, c. 23, n . 60. B . CARNEIRO, L . 2, § 43, n. 72. 

A doutrina exposta não é uma mera sutileza do Direito Ro
mano, como a alguns tem parecido. O usufruto é um. direito real 
sobre a coisa alheia. Conceder, pois, ao usufrutuário o direito dte 
transferir o usufruto a terceiro, seria na realidade dar-lhe até certo 
ponto o direito de dispor da coisa alheia. O C. do OhHe, art. 793, 
permite a cessão do usufruto, mas declara que "o cedente, perma
nece sempre responsável para com o proprieitário". 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 327 

tenha de durar, dar de arrendamento o imóvel, alugar a 
casa, formar sociedade para aproveitar a coisa frutuá-
ria ( 9 8 ) . 

Praticando estes atos o usofrutuário não cede o seu 
direito, mas o exerce por terceiro (99) : o usofruto se con
serva sempre ligado à sua individualidade com as modali
dades com que fora constituido; é a ele que continuam a 
pertencer as ações petitórias e possessórias inerentes ao di
reito; é na pessoa dele que se extingue o usofruto (100 ) . 

2. Da doutrina exposta resulta que o terceiro não 
adquire direito real sobre a coisa frutuária: o direito que 
lhe vem do seu contrato com o usofrutuário é meramente 
pessoal, como o direito do locatário (101) . 

Resta observar que a alienação que o usofrutuário por 
ventura faz do usofruto, é nula e como tal não produz 
efeito algum (102) . 

(98) Fr . 37, 38 e 39, D. de usuír. 7,1; fr. 66, D . de jure 
dot. 23,3. 

O usufruto é susceptível de ser penhorado, mas no sentido ex
posto; isto é, penhora-se, não o usufruto em si, mas a comodidade, 
a faculdade de exercê-lo, de perceber os frutos e vantagens da coisa. 
MORAES, £xecMí. 6, 8, cap. 3, n . 3, P . E SOUZA, Nota 783, LOBÃO, 
Bxecuç., § 111. 

(99) Fr . 12, § 2, D . de usuír. 7,1: Usufructuarius vel ipse 
frui ea re, vel ali fundüon conoedere vel locare vefl vendere potest; 
nam et qui locat, utitur, et qui vendit. 

(100) AccARiAS, n . 275, in. fine. D.' Port., III , art. .S26: 
(101) . Pode tirar da coisa as utilidades e vantagens de que 

é capaz, mas em virtude do direito pessoal que lhe dá o contrato 
com o usufrutuário .exatamente como faz o arrendatário. Consol. 
das L- Civ., art . 47, not. 1- A extensão do direito do cessioná
rio mede-se pelas cláusulas do contrato. 

(102) § 3,1. de usufr. 2,4: Nam ceidendo extraneo nihil agit. 
MAYNZ, § 212, nota 2 1 ; B . CARNEIRO, cit., § 43, n4 7Z, nota ( a ) . 
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§ 102. — VI. Como adquire o usofvutuário os frutos 

O modo de aquisição dos frutos varia, segundo são 
naturais ou civis. 

A) 1. Os frutos naturais, enquanto se conser
vam aderentes à coisa frutuária, se reputam partes inte
grantes dela, seguem-lhe a condição e, portanto, pertencem 
ao proprietário (103) . Para adquiri-los carece o usofru-
tuário de separá-los e apreendê-los. 

2. Este ato de separá-los e apreendê-los é o que em 
Direito se chama — percepção (104) . 

Não tem o usofrutuário, como é sabido,' a posse da 
coisa (posse que continua na posse do proprietário), nem 
por conseguinte a dos frutos pendentes (105) . Não pode, 
pois, adquirir o domínio dos frutos (106) , senão por via 
da percepção, ato que os traz para sua posse (107) . A per-

Algfuns intérpretes do D. R. a,poiado no fr. 66, D. de jur. 
dot. e fr. VATIÇAN, § 75 sustentam que â sflienação a terceiro im
porta a perda e extinção do usufruto. Vèj. VINNIÃ, ao cit. § 3 
do L n. 4. Tem., no entanto, prevalecido a opinião seguida no nosso 
texto. 

(103) Fr. 44. D. rei vindicat. 6, 1: Fructus pendentes para 
fufidivi dentur. Provisão de 8 de janeiro de 1819; Instruções de 
1 de Setembro de 1836, art. 5.». 

(104) Vej. § 58, acima. 
(105) SAVIGNY, POSS., § 22 a; VALASC, Bnfi., 11, cáp. 28, 

n. 6; B. CARNEIRO, L . 2.», § 43, n. 51. 
(106) Vej. § 44, acima. 
(107) § 36, I . de rer. divis. 2. 1: Is ad quatn ususfructus 

pertinetj mn alíter fmetuum dominus efficitur quem si ipse eos fier' 
ceperít. Fr. 12, | 5.» D. de ustrfmot. 7, 1: fr. 13, D. Qnib. 
niõd. usufr. amitt. 7. 4. ~ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 329 

ccpção vem a ser uma espécie de tradição, que consiste, da 
parte do proprietário, na autorização para colher os frutos» 
virtualmente concedida com o usofruto, e, da parte do uso-
frutuário, na apreensão (108). 

E desde que a percepção não é senão a apreensão, — 
a tomada de posse dos frutos, segue-se: 

1.° Que a percepção não pcxle ser realizada senão 
pelo usofrutuário ou por quem legalmente o repre
senta (109). 

2° Que não se consideram percebidos pelo usofru-
íuár.o e em conseqüência não,entram para seu domínio, 
os fratos separados ou por acidente ou por pessoa estra
nha cue não obre. em nome dele (110). 

2. O direito do usofrutuário — de perceber os fru
tos — começa de existir da data do usofruto, e termina 

(108, Fr . 6, D . de dont. 39, 5 : Quasi traditio eniiri íaota 
videhir, om eximitur "lápis" domini voluntate. F r . 61, § 8, D . 
de furtis, 17, 2 : Et ideo colonum quia voluntate domini eos perci-
pere videatr, suos fruotus facere. SAVIGNY, POSS., § 22 a, MAYNZ^ 
§ 194. 

(109) § 36, I . de rer. divis. 2, 1 : . . . non alites fructuum do-
ininus efficiir quam si ipse eos perceperit. VOET, Pandect, 7, 1, 
0 . 28. A psse ^pode sèr tomada pelo -próprio adquirente ou por ter
ceiro: § 13, icima. 

;(110) Tr. 12, § 5, D . de usufr. 7 . 1: Fructus non úmt 
fructuarii, nis ab eo percipiantur. F r . 13, D . Quib. mod. usufr. 
amtit., 7, 4:ViNNio, ao cit. § 36, do I, n. 2 . Por exceção, aà 
crias dos aniiais logo que nascem pertóicem ao usufrutuário in-
dependentemei^ de apreensão: fr. 28, D . de usur. 22; 10; § 36, 
1. de rer divis 2 . 1. 

Se os frutç antes de percebidos são roubados, ao usufrutuário 
suposto ainda lio tenha adquirido o domínio, compete a ação ci\'il 
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no momento em que ele se extingue (111). O usofrutuá-
rio, pois, adquire pela percepção as colheitas pendentes ao 
tempo da constituição do usofruto (112), assim como 
perde as que deixa de perceber por ocasião de expirar o 
usofruto (113). Mas não é obrigado na primeira hipó
tese a indenizar ao proprietário, nem tem direito na se
gunda a haver dele as despesas de sementes e cultu
ras (114). 

de furto, fr. 12, § 5.", D. de usufr. 7. 1: usufrutuário iutem 
furti actionem( coinipetere) ; quoniairi infrrfuit ejus.fructus nca esse 
ablatos. Vej . Doutr. das Aç., § 225. 

Segundo o Direito francês os frutos ficam pertencendo lo usu
frutuário pela simples separação, independentemente de a'1/rcensãu 
efetiva. MOURLON, I . T . 3, n. 1518. 

(111) F r . 27, pr. D . de usufr. 7. 1: Nam et stants fructus 
ad fructuarium pertinenit: § 36, 1. de rer. divis. fr. 13, P. Q-aib. 
mod. 7. 4 . VATICAN, fr. § 44. 

(112) Fr . 27, pr. de usufr. 7. 1: Si pendentes fuotus jam 
tnaturos reliquisset testator, fructuarius eos feret, si die legati ce-
dente, adhuc pendentes deprehendisset. B . CARNEIRO, §43, n. 12; 
C. C. fr. art . 585, do Chile, art. 781, Port., art. 226. 

(113) § 36, I . de rer. divis. 2, 1: Et ideo, l^et, matiiris 
fructibus non dum tamen perceptis, decesserit, ad 'heredra ejus non 
pentinenit, sed domino proprietatis adquiruntur. YOKT,Pandect., 7, 
I, n . 2 8 . 

O usufrutuário vende os frutos ainda penidentes • morre ante.<; 
que o comprador os colha. E ' válida a venda ? Pod( o comprador 
fazer a colheita? Não: o usufrutuário ainda não tnha adquirido 
o domínio dos frutos; não os podia, portanto vende. PROUDiroN, 
II, ns. 991 e 995; MARCADÉ ao art. 585. Em .setido contrário. 
isto é, que a venda é válida, e como tal a deve respitar o proprie
tário: TOULLIER, tom. 2.°, n. 401, DURANT, tom. 4. n. 554. Vej. 
MouRLON, II, T . 3, n. 1518, nota ( 1 ) . 

(114) ACCARIAS, n. 275, n. 4, çág. 606; 'ACHAR., § 227, 
MOURIJON, 1, 3, n . 1519 e 1520. C. do Chile, aí. 781. C. fr., 
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3. Bem pode o usofrutuário, em vez de cultivar por 
si o prédio hugífeto, dá-lo de arrendamento a terceiro, me
diante uma certa pensão mensal, semestral ou anual; po
de mesmo sustentar o arrendamento feito pelo proprie
tário (115) . 

Neste caso a pensão representa os frutos naturais da 
coisa frutuáría, donde vem que o usofrutuário só adquire 
a pensão de cada prazo à maneira que o arrendatário vai 
percebendo os frutos correspondentes (116) . 

Em conseqüência: 

1.° Se, antes de extinto o usofruto, o arrendatário 
consuma a colheita, vence o usofrutuário toda a pen
são (117 ) ; 

1." Mas, se só parte da colheita estava realizada, 
ao usofrutuário compete tão somente a quota da pensão 
correspondente aos frutos colhidos (118) . 

C. C. Port. , art. 2203, § 1.» e 2204. Em contrário, VOET, {Pandect, 
7, 1, n . 28, in fine) apoiado na autoridade de um grande n'ún-.tro de 
jurisconsultos holandeses. 

(115) Fr . 59, § 1.0, D. de usuír. 7. 1. O usufruturirio 
não está adstrito a respeitar o arrenidamento feito pelo proprietário, 
salvo cláusdla expressa nesse sentido: fr. cit. 

(116) Fr . 58, D. de usufr. 7 , 1. 
(117) !Fr. 58, D . eodem: Fructuarise vero heredem, sua die. 

secundum ea quae prOiponuntur, inteçram pensionem percepturum. 
D. Port., III , art. 517, C. fr., MOUELON, 2, 3, n . 1523. 

(118) Fr . 9, § 1.», D . locát. conduct. 19. 2 : vSed-an ex 
locato teneatur conductor, ut pro rata temporis quo fruitus est, pen
sionem praestet, Marcellus quserit: . . . et magis admittit teneri eum. 
ViNNio ao § 36, I . de rer. divis., 'n. 3 . 

A doutrina exposta é relativa aos rendimentos da legação de 
coisas naturalmente frugíferas. Pelo que respeita aos frutos civis 
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B) 1. Os frutos civis o usofrutuário os adquire, 
dia por dia, independentemente do fato material da per
cepção, isto é, da tradição (119). 

2. Para se regular o vencimento dos frutos deste 
gênero entre o usofrutuáro e o propretário, ou no começo 
(120) ou na expiração do usofruto, toma-se como uni
dade o dia e dividem-se os vencimentos por tantos dias 
quantos formam o prazo a que correspondem: ao usofru
tuário pertence o rendimento de cada dia que passa durante 
a existência do usofruto; ao proprietário a quota relativa 
ao tempo do prazo, anterior à constituição, ou posterior 
ao termo do usofruto (121), segundo fôr o caso. 

3. Os frutos civis representam o uso da coisa. Se 
o usofrutuário, em lugar de arrendá-la, a tivesse empre
gado cm seu uso, gozaria dela até o momento em que aca
basse o usofruto. E' essa a razão porque se lhe dá direito 
aos frutos até aquele momento. 

no sentido próprio, regem as disposições sumariadas na parte B) 
deste parágrafo. O C. Civil francês, alterando neste.ponto o Di
reito anterior vigente em França, equipara para o efeito declarado 
os rendimentos dos prédios frugíferos aos frutos civis: art. 586; 
MouRLON, 1, 3, n. 1523. 

(119) Fr . 25, § 2.°, fr. 26, D. de usufr. 7, 1. VixMio, 
ao citado § 36, I . n . 3 ; MAYNZ, § 212, nota 16, D. Port., I II , at^ 
tigo 516; C. C. fr., art. 586, do Ohile, art. 790, art. 2205. 

(120) A hipótese figurada quanto ao começo do usufruto, se 
verifica no caso do arrendamento ter sido feito pelo proprietário, 
como se a casa já estava alugada, quando se constituiu o usufruto. 

(121) F r . 26, D . de usufr. VOET, Pandect., 7, 1, n. 30; 
MÜHLENBRUCH, § 282, in fine, MOURLON, I, 3, n. 1532. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 333 

4. Pode acontecer que, ao terminar o usofruto, não 
sejam ainda exigiveis os frutos civis de quem os deve, 
como do locatário que convencionou pagar no fim do ano. 
Sem embargo, o usofrutuário adquire direito à sua quota, 
a qual na época do vencimento será entregue a ele ou a s?us 
herdeiros (122) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 721 — Salvo direito adquirido -por outrem, o uso
frutuário faz seTJis, os frutos naturais, pendentes ao começar 
o vsofruto, sem encargo de pagar as despezas de produção. 
— 512. 

Parágrafo único. Os frutos naturais, porem, pendentes ao 
tempo em que cessa o usofruto, pertencem ao dono, também 
sem compensação das despezas. 

Art. 723 — Os frutos civis, vencidos na data inicial do 
usofruto pertencem, ao proprietário, e aa usofrutuário os ven
cidos na data em que cessa o usofruto. — 512. 

Art. 726 — O usofrutuário pode usofruir em pessoa, ou 
mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe o gê
nero de cultura, sem licença do proprietário ou autorização 
expressa no título; salvo si, por algum outro, comx) os de pai, 
ou marido, lhe couber tal direito. — 717. 

Art. 726 — As coisas que se consomem pelo U30, caem 
para logo no domínio do usofrutuário, ficando, porem, este 

(122) F r . 25, § 2, D . de usufr., 7, 1 : . . . eorum qnidem 
amiorum stipulatio, quibus ususfructus mansit, adquiritur fructuario. 
AccAR, n. 275, MOURLON, 2, 3. n . 1522. Em contrário, mas sem 
fundamento, B . CARNEIRO, cit., § 43, n. 11. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 DIREITO DAS COISAS 

obrigado a restituir, firído o usofruto, o equivalente em. gê
nero, qualidade e quantidade, ou não sendo possivel, o seu va^ 
lor, pelo preço corrente ao tempo da restituição. 

Parágrafo único. Si, porem, as referidas coisas fora7n ava^ 
liadas no título constitutivo do usofruto, salvo cláusula, expres
sa em contró.rio, o usofrutuario é obrigado a pagá-las pelo 
preço de avaliação. 

Art. 727 — O usofrutuario não tem direito à parte do 
tesouro achado por outrem, nem ao preço pago pelo vizinho 
do prédio usofruido, para obter meação em parede, cerca, muro, 
vala, ou vaiado (art. 643). — 607, 609. 

Art. 728 ^ Não procede o disposto na segunda parte do 
artigo anterior, quando o usofruto recair sobre universalidade 
ou quota parte de bens. 

II, OBRIGAÇÕES DO USOFRUTUARIO 

§ 103. — Prestar caução 

1. O usofrutuario é responsável pelos danos e de
teriorações que por culpa ou negligencia sua acontecem à 
coisa (123) . 

Ao terminar o usofruto deve restituí-la ao proprie
tário (124) . 

Pode suceder, no entanto, que ele a estrague,, consu
ma ou extravie e que se ache afinal na impossibilidade ou 
de restituí-la ou indenizar as danificações causadas.. 

Para assegurar o proprietário contra os efeitos destas 
contingências, a lei impõe ao usofrutuario a obrigação de 

(123) § 104, adiante. 
(124) § 109 in fine, adiante. 
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antes de haver ;a coisa e entrar no exercício de seus direitos, 
fazer inventário dos bens frutuários còm especificação do 
bom ou mau estado (125), e de prestar fiança de usu
fruí-los como bom pai de família (126). 

2. E' lícito substituir a fiança por penhor ou hipo
teca de valor suficiente (127). 

3. A impossibilidade, em que por ventura venha a 
se encontrar o usofrutuário, de dar fiadores, não lhe acar
reta a perda do usofruto (128), mas inibe-o de exercê-lo 
por si. Nesta hipótese a dificuldade se resolve por um dos 
dois alvitres seguintes: 

a) Ou a coisa é deixada sob a administração do 
proprietário, obrigando-se ele com fiança á entregar os 

(125) Fr . 1, § 4, D . usufruct. quemad. cav. 7,9; VINNIO, 
I . de usufr. pr . n. 9, PINEL- C . 1 C. de bonis mater., p. II, 
n. 22; GUERREIRO. L . 1, T . 4, cap. 2, n. 1, D. Port., l í l . ar
tigo 538; C. C. fr. art. 600, do Chile, art. 775. 

Este inventário não tem solenidades; basta constar de documento 
assinado pelo usufrutuário; GUER., . loc. cit. Supre-o o própiiio 
título do usufruto, se nele se declaram especificadamente os bens 
e o seu estado. O fim do inventário é fornecer elementos segi-tros 
e líquidos para a estimação do dano causado e do valor da coisa 
se ela se .extraviar. 

(126) Fr . 1 e 7, D . usufr. quemad. cav. 7,9; Fr . 13, pr 
D. de usufr. 7,1; Const. 4, C. de usufr. 3,33; ord. L . 4, T . 91, 
§ 3 ( a r g . ) ; MELLO, L . 3, T . 13, § 7 ; G. C. fr., art. 601, do 
Chfle, art. 775. 

(127) MACKELDEY, § 314, n. 4 ; B . CARNEIRO, L . 2, § 44. 
n. 3 . 

(128) MELLO, L . 3, "T. 13, § 7; LOBÃO, Notas ao lug. cit. 
Dissert. 3 (Jurid. p r a t i c ) , §§ 10 a 13; B . CARNEIRO, § 44, n . 12; 
D. Port., III , art. 537; Cód. Civil fr., art;. 605. Aliter pr. D. 
Romano, fr. 13, pr. De de usufr. 7,1. 
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frutos e rendimentos ao usofrutuário, deduzidas as des
pesas (129); 

b) Ou é, de autoridade do juiz, arrendada a ter
ceiro, com a cláusula de ser a pensão paga ao usofrutuá
rio (130). 

4. Por exceção a fiança se dispensa: 

1 ° No usofruto legal (131); 

2° No usofruto estabelecido por ato entre vivos, 
se não foi expressamente estipulada (132). A omissão de 
cláusula neste sentido indúz a presunção de confiança pes
soal do proprietário. 

(129) HuBER, I, 11, IV, n . 4 . LOBÃO, Notas a Mello, 3,13, 
§ 7, n . 3 e Dissert., c i t . ; LOBÃO afirma ser esta a prática mais 
seguida. C. do Chile, 776 e 777. 

[(130) ViNNio, I, de usufr. pr . n. 9 ; MELLO, cit., § 7; B. 
CARNEIRO,, § 44, n . 12; D. Port., III, art. 535. C. C. fr., 
arts. 602 e 603. 

MELLO e outros sustentam que na impossibilidade de dar fiador, 
o usufrutuário, sendo pessoa fidedigna e não suspeita de prodigali-
dade, pode suprir a fiança com juramento. Mas é de notar que a 
caução juratoria parece excluída pela ord. 4,73, a qual proíbe em 
termos absolutos "que se faça contrato, obrigação... prometimento... 
assim por escrito como, por palavra em que se ponha prometimento 
de boa fé nem outro júgum juramento. "No sentido exposto vem 
um julgado no Repertório das ord. verb . " o juramento ou prome
timento de boa fé. 

(131) MAYNZ, § 213, nota 8, MELLO, 3,13, § 7, B . CAR
NEIRO, § 44, n. 7. D. Fort., III , art . 533. 

A razão é que o usufruto legal é estabelecido entre pessoas ^^n-
cuJadas pelo parentesco: assim que presume-se no. usufrutuário um 
motivo natural de fidelidade. 

(132) MELLO, loc. cit., B . CARNEIRO, cit., § 44, n . 8. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 337 

3." N o USO fruto constituído por disposição testa-

rmentária, se o testador a ran i te ( 1 3 3 ) ; 

4 . Ntí; usofruto que se reserva o doador na coisa 
•doada ( 1 3 4 ) . 

CióDIGO CIVIL 

Art. 729 — O usofruttiário, antes de asstCmir o usofruto, 
inventariará, à sua custa, os bens, que receber, determinando 
o estado em qzte se acham e dará caução, fidejitòsória ou re<d, 
si lha esngir o dono, de velar-lhe pela cónséW^dõ, e entre
gá-la, findo o usofruto. — 732. 

Art. 730 — O usofrutuário, que iiõo qv-izer ou não puder 
dar catLçãò suficiente, perderá o direito' de administrar o uso
fruto : e, neste caso, os bens serão administrados pelo pro
prietário, que ficará obrigado, medic(,ijt'té' àfinção, a entregar ao 
usofrutuário o rendimento deles, de4j^^ídãs Os despezas da ad
ministração, entre quais se incluirá a qíi0ítiã taxada pelo juiz 
em remuneração do administrador. 

Art. 731 — Não são obrigadols â Mução : 

I O doador, que se resef^ti,f ô usofruto da coisa 
•doada. 

II — Os pais, tisofrutuários dos bens dos füftos meno
res. — 389. 

(133) MELIX), loc. cit., B. CARNEIRO, § 44, n. 15, D. Port.. 
III, art. 533, C. C. fr., art. 601. Em contrário o Direito Ro-

-mano: C 7 C. ut in possen. legat. servand 6,54, C. 1, C. dte 
Tisiifr. 

(134) tViNNio à I . de usufr. pr., n. 8; GUERREIRO, L . 1.', 
'Tr. 4, cãip. 2, n. 22; MELIA 3,13/ % 7, D. Port., III, art. 533. 

— 22 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 DIREITO DAS OOISAS 

§ 104. — Usufruir a coisa como bom pai de família 

1. O usofrutuário, no exercício de seus direitos sobre 
a coisa, deve se haver como um bom pai de família (135) . 
Nesta relação lhe cumpre: 

1." Velar pela guarda e conservação da coisa fru-
tuária (136) ; 

2.° Repelir as usurpações de qualquer natureza, 
como por exemplo — que terceiros venham a adquirir por 
prescrição ou a propriedade da coisa ou servidões reais 
(137) — já dando aviso ao proprietário, já pondo em 
prática os remédios de direito que forem de sua compe
tência (138) ; 

(135) § 3.°, I . de usufr. 2 . 4 : Recte enim colere et qtiasi 
bônus pater-jamilias uti débet Fr . 9, pr . D. de usufr. 7,1: Sic 
t amen ut boni viri arbitratu fruatur, Fr . 65, D . eodem: debet 
enim omne quod dilig-ens parter famílias in sua domo facit et ipse 
facere. B. CARNEIRO, L . 2.», § 43, n. 21. O direito Romano 
tomava o bom pai de família como o modelo do homjem diligente e 
zeloso. 

(136) Fr . 2 . D. usufruct. quemad. cav. 7, 9. Nam fruc-
tuarius custodiam prasstare debet. F r . 9, pr. D. : de usufr. 7. 1; 
B. CARNEIRO, § 43, n . 21 . 

(137) Fr . 1, § 7. D . usufruct. quemadm. cav. 7. 9: In-
teídum autem inerit proprietatis aestimatio, si forte fructuarius, cum 
possit usumcaptionem interpellare neglexit: omneni enim rei cau
sam suscipit. MouRLON, 1, 3, n . 1588. 

(138) D. Port., III , artigo 566, C. Civil fr., artigo 614;.. 
ZACHAR., § 228, n. 3 . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 339 

3." Exercitar as servidões ativas para que não pres
crevam pelo não-uso ( 139 ) ; 

4.° Abster-se, enfim, de quaisquer atos que porven
tura possam estragar a coisa, ou de fato diminuir-lhe o 
valor (140) . 

2. Obrigado por lei a tomar como tipo de sua dili
gência e zelo o bom pai de família, o usofrutuário é res
ponsável ao proprietário por todos os danos e prejuízos 
que advenham à coisa por culpa ou negligência (141) . 

Não correm por conta dele os danos provenientes de 
caso fortuito ou força maior (142) , nem tão pouco as de
teriorações que a coisa recebe no emprego em serviços e usos 
a que é destinada, ainda que nesses serviços e usos total
mente SC consuma (143) . 

§ 105. — Obrigações quanto aos ônus e reparos 

\. E como o usofrutuário retém em seu poder para 
seu proveito e utilidade a coisa alheia, lhe incumbe: 

(139) Fr . 15, § 7, D. de usufr. 7, 1: Bt si forte fuerint.. 
non utente fructuario, amissae (servitutes), hoc quoque nomien íe-
niebitur. 

(140) F r . .13, § 4.°, D. de usufr. 7, 1; fr. 1, § 3.», D . usufr. 
quemadim. cov. 7, 9 ; Z A C H . , § 228, n . 2.°. 

(141) Fr . 1, D . usufr. quemad. cav. 7, 9 ; C. 4, C. de 
usufr. 3,33. ACCAR., n. 276, Dig. Port., I I I , ' a r t . 532; MOUKLON, 
1, 3, n. 1.588. 

(142) F r . l , p r . e § 7 : fr. 9, § 3 . D . usufr. quemad. cav. 
7, 8: MAYNZ, § 213, nota 4. 

(143) Fr . 9, § 3, D. usufr. queirat. cav. 7, 9 : Si vestis usu-
fruotus legatus s i t . . . quanquam herr, stipulatus sit, finito usufructu 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 DIREITO DAS OOISiAS 

L" Pagar os impostos a que ela é sujeita, como dé
cimas urbanas (144); 

2.° Satisfazer os encargos que a gravam, como fo
ros (145) € pensões alimentares (146); 

3." Fazer os concertos e reparos módicos, necessá
rios para a conservação da coisa (147). Pode, porem, li
bertar-se deste ônus, renunciando o usofruto (148). 

2. Nem o usofrutuário, nem o prppfietáiío são 
obrigados a reparos grandes, como reconstruções de edifí-

vestem reddi, attamen non obligari promissorem, si eam sine dolo 
maio adtritam redididerit, MOXJRLON, I, 3, n. Í53\. NOODT, 1, 
cap. 3, verb. Ego alddam... 

(144) Fr . 7, § 2, D. de sufr. 7, 1: Quoniam et aüa onera 
agnoscit... u t . . . stipendium vel tributum vel salaria. F r . 28, D. 
úe usu, usufr. et habit. 33,2; B . CARNEIRO, L . 2, § 43, n . 54, 
D . Port., II, art. 549. 

(145) V A L A S C , JUS Emphy., c. 17, B . CARNEIRO, § 43, 
n ,54, D. Port., III, art. 549. NOODT, I, cap. 9. 

(146) VOT, Pandect. 7, 1, n . 37. D. Port, III, art. 568. 
Vej . Lei n . 1237, de 24 de Setembro de 1864, art. 6. Decret. 
n . 3.453, de 26 de Outubro de 1865, art. 261, § 7. 

Em posturas municipais se costuma impor aos proprietários o 
ônus de colocar lagedos nas testadas de suas casas para a rua. 
Deve esta despesa xx>rrer por conta do usufrutuârio? Parece que 
sim: Cepola Tract. 2, cap. 3, n . 53. 

(147) Fr . 9, § 2, D. de usufr. 7. 1: Módica igitur refectio 
ad eum pertineat., § 3, cit., fr. C. 7 C. de usufr. et habit. 3,33; 
B . CARNEIRO, § 43, n . 46, D• Port., III, art. 539. 

(148) Fr . 28, fr. 64, D. de usufr. 7, 1. LOBÃO, Casas, 
§ 442. Mas se, por ter deixado de fazer os concertos módicos ne
cessários, resultou dano à coisa, não pode o usufrutuârio furtar-se 
à obrigação, renunciando o usufruto: fr. 72, D . de usufr. LOBÃO. 
Casas, § 444. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 341 

cios que cairam ou de vetustos ou por caso fortuito (149). 
Mas tanto um como outro podem fazê-los de sua livre 
vontade (150). 

Se os faz o usufrutuário: deve guardar a antiga fôr
ma da obra, sem ampliá-la ou diminúí-la nas partes úteis 
(151). Expirado o usofruto, tem direito a haver do pro
prietário, as despesas, dado que a obra fosse necessá
ria (152). 

Se os faz o proprietário, as reconstruções ficam su
jeitas ao usofruto, sem que, no entanto, seja o usofrutu^-
rio obrigado a prestar indenização alguma (153). 

3. A nossa lei não estabelece regras positivas para se 
determinar quais os reparos módicos e quais os grandex 
(154). Esta questão, pois, se resolve a juizo de perito, os 

(149) F r . 7, § 2, D . de usufr. 7, 1: Siqua tamen vetttstate 
corruissent, neutrum cogi reficere. Fr . 65, §_!•% D. eodem; C. 7. 
C. de usufr. et habt., 3,33, B . CARN. , § 43, n . 47; D . Port., 
III, art. 541; MOURIXJN, I, 3, n. 1600. 

(150) Fr . 7, § 3, D . de usufr. 7, 1; B. CARNEIRO, § 43, 
n. 48. 

(151) F r . 7, § 3, D . de usufr. fr. 13, § 7, D., eodem; 
D. Port., I II , art. 543. 

(152) C. 7, C. de usufr. et hab. 3,33. VOET, Pandect, 7. 
,1 n . 36, B . CARNEIRO, § 43, n . 48, D. Port., I I I , art . 542; Xjor 
BÃo, Casas, § 445. Vej . MotmiX)N, I, 3, n . 1600. 

(153) F r . 7, § 2, D . de usufr. 7, 1; sed si heres refacerit, 
passurum fructuarium uti. PROUDHON, IV, n . 1697; D U R A N . , II , 
n . 618; ZACAR., § 228, n . 2 . Em contrário MO U RMN , I, 3;, tífr-
nlero 1600. 

(154) O Direito Roípano, que como subsidiário rege o assanto, 
aão dicfine o que é reparo módico, põe por diante exemplos e deixa, 
a solução das dificuldades práticas ao princípio da aaialogia: reficere 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 DIREITO DAS COISAS 

quais deverão fixar o seu laudo segundo a relação em qua 

estiver o custo dos reparos para com a importância dos 

rendimentos da coisa frutuária ( 1 5 5 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 732 — O ttsofrutuário não é obrigado a pagar as de
teriorações resultantes do exercício regular do u^ofruto. 

Art. 733 —Incumbem ao usofrutuário : 

I — As áespezas ordinárias de conservação dos bens no 
estado em gu£ os recebeu. — 739, VIL 

/ / — Os foros, as pensões e os impostos reais devidos pela 
posse ou rendimento da coisa usofruida. 

Art. 7S4: — Incumbem ao dono, as reparações extraordi-
rias e as que não forem de custo módico; mas o usofrutuário 
lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem 

quoqiie eum aedes per arbitratum copi Celsus scribit: hacíenus ta-
men uit sarta tecta habeat. Cit fr. 7, § 2 e C. 7. C. de usufr. 
n . 3,33. 

Os códigos modernos estabelecem a respeito regras fixas. 
O da Prússia ( P . I . T . 21, art. 52) define reparos médicos 

os que não chegam a custear a quarta parte dos rendimentos de 
um ano. 

, O C. C francês (art. 605) descreve especificadamente os con
certos grandes (grasses reparations) e qualifica de módicos os não 
enumerados. 

O C. C. Port. C. art: (2228, § 1.°) declara reparações or
dinárias (módicas) aquelas que no ano em que forem necessárias, 
não excedem dois terços do rendimento líquido desse ano. 

A disposição a respeito, do C. do Chile (art. 798) tem alguma 
coisa de vago. 

(155) B. CARNEIRO, § 43, n. 50. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 343 

necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da 
coisa vsofruida. 

Parágrafo único. Não se consideram módicas as despezas 
superiores a dois terços do liquido rendimento em um ano. 

Art. 735 — Se a coisa estiver segura, incumbe a^ usofru-
tuário pagar, durante o usofruto, as contribuições do seguro. 
— 739, IV. 

§ 1.° — Si o usofrutuário fizer o seguro, ojo proprietário 
caberá o direito dele resultante contra o segurador. 

§ 2.° — Em qualquer hipótese, o direito d<> usofrutuário 
fica subrogado no valor da indenização do seguro. — 737. 

Art. 736 — Si o usofruto recair em coisa singular, ou 
parte dela, só responderá o usofrutuário pelo juro da dívida, 
que ela garantir, quando esse ônus fôr expresso no Utulo res
pectivo. 

Si recair num patrimônio, ou parte dele, será o usofrutuá
rio obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou 
parte dele, sobre que recaia o usofruto. 

Art. 737 — Si um edifício sujeito a usofruto fôr des
truído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a 
reconstrui-lo, nem o usofruto se restabelecerá, si o proprietá
rio reconstruir à sua custa o prédio; mas si ele estava seguro, 
a indenização paga fica sujeita ao ônus do usofruto. 

Si a indenização do seguro fôr aplicada à reconstrução 
do prédio, restabelecer-se-á o usofruto. — 735, § 2.°, 739, IV. 

Art. 738 — Também fica subrogada no ônus do usofruto, 
em lugar do prédio, a indenização paga, si ele fôr desapro
priado, ou a importância do dano, resarcído pelo terceiro reS' 

jponsavel, no caso de danificação, ou perda. — 739, IV 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



344 DIREITO DAS COISAS 

§ 106. — Obrigações qtuinto à conservação 

Pois que o usofruto se exerce sobre a coisa alheia,. 
saiva a substância (156), o usofrutuário é obrigado; 

1.° A respeitar a fôrma e o destino dados pelo pro
prietário (157) : daí vem que não lhe e permitido conver
ter campos de cultura em pastos, alterar os compartimen-
tos da casa ou estabelecer estalagem na que o proprietário 
tinha para habitação (158). Pcxíe, porem, fazer melhora
mentos úteis (159) e de mero recreio, contanto que não 
acarretem transformação do prédio (160). 

2." A não deixar que as culturas existentes se ar
ruinem (161). 

3.° A substituir por novas: as árvores frutíferas, 
que morrerem (162), as destinadas a taihadias regulares. 

(156) Vej . § 93, adma. 
(157) ViNNio à I . de usufr. pr . n. 7 ; B . CARNEIRO, § 43,.. 

n . 35, MouRLON, 1, 3, nlúmero 1503. 
,(158) Fr . 7, in fine, fr. 13, §§ 4 a 8, D . usufr, 7, 1. 

Z A C H A R . / § 228. 

(159) Fr . 13, §§ 6 e 7, D . de usufr. 7, 1, B . CARN., § 43,. 
n . 44. 

(160) F r . 7, m fine, fr. 13, § 7, D . de «sufr. Sed et co
lores et picturas et marmora poterit (immittere) et sigilla et íiquid. 
ad domus omatum. Por tais despesas não tem direito à indenização. 
ViN-, à I . de usufr. pr. n . 7, B . CARN. , § 43, ns. -44 e 52. 

(161) . F r . 9 pr . D . de uisufr.: Nam et Cdsus . . . scribit oogi" 
eum posse recte colere. ViN. cit., n . 7. MÜHI,EÍIBRUCH, § 284.. 
VoET, Pandect, 7, 1, n. 36. Como, por exemplo, ter os cafesais-
Jimpos. 

(162) F r . 38. I. de rer divis. 2,1. VOET, Pandect. loc. cit. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 345 

que houver cortado (163), e as mudas que tirar dos vi
veiros (164); 

4.° A preencher as cabeças do rebanho que morre
rem, com as crias que forem vindo (165); 

5.° A manter no estado em que os recebeu, os pom
bais, viveiros de peixes e as colmeias (166). 

§ 107. — Obrigações quanto às ditadas do proprietário-

1. O usofrutuário por título singular não é respon
sável pelas dívidas do proprietário (167). 

Todavia o imóvel frutuário pode vir a ser penho-
lado e larrematado pelos credores do proprietário nos dois; 
casos seguintes: 

1." Se o ato pelo qual se constituiu o usofruto não 
foi regularmente transcrito no registo geral da co
marca (168); 

(163) Fr . 48, § 1.», fr. 9, § 7, D . de usufr. B . CVRN., § 43,-
B. 4. 

(164) F r . 9, § 6, D . de usufr. B . C-URN., § 43, n . 32. 
(165) Vej . § 100, adma. 
(166) Fr. 62, § 1.», D . de usufr. 7, 1. B CARN., § 43. n. 32: 
(167) Vej . § 32, adma. Aquele que adquire por título sin-

giíar não é responsável pelas dívidas do adquirente'. 
(168) Lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 6, § 2,. 

« Decreto n . 3.453, de 26 de Abril de 1865, art . 264. 
O usufruto sobre imóveis não pode ser oposto a terceiros, senãc 

depois de transcrito o respectivo título. Vej . § 95, adma. 
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2° Se ao tempo àz constituição do usofruto o 
imóvel já se achava gravado de hipoteca legal ou conven
cional devidamente inscrita (169) . 

2. Se o usofruto tem por causa disposição de úl
tima vontade, o usofrutuário, é certo, não responde pes
soalmente pelas dívidas, nem tem qualidade para ser de
mandado por elas (170) ; mas os bens frutuários, no caso 
do usofruto abranger a herança na totalidade ou em quota-
parte, ficam sujeitos às dívidas do testador (171) , e o 
herdeiro (o senhor da nua-propriedade) pode dá-los em 
pagamento, ou nomeando-os diretamente à penhora, ou 
havendo-os do usofrutuário para aquele fim (172) . 

(169.) Lei .cit., n . 1.337, art. 6, § 2. 'Decreto citado, arti
go 264. Vej. adiante parágrafo 257. 

(170) MORAES, Execut. 6,7 n. 68, LOBÃO, Execuç., § 45, B . 
CARN., L . 2, § 41, n . 10 e seguintes, D. Fort. III, art. 553. 

(171) Fr . 43. D . de usu ut usufruct et habit. 33,2: Nihil 
interest utrum .bonorum quis, an rernim tertia partis usumfructum 
legaverit. Nam si bonorum ususfructus legátibur, etiam aes alienum 
ex bonis deducetur. Fr . 69, D. Ad. leg. Facult. 35, 2 : Usufructu 
bonorum legato, ces alienum ex omnibus rebus deducendum est. 

Se o legado de usufruto recai em coisa certa, o legado não fica 
.sujeito às dívidas; pode todavia sofrer, redução. Cit. fr. 53: at si 
certarum rerum ususfructus legatus erit, non idem observaibitur. 

(72) GuERR. Fr . 1, L. 4, cajp. 2, n. 99; MORAES, Execuç., 
loc. cit.. LOBÃO, íoc. citada. 

Se O herdeiro paga dívidas da herança, tem direito a haver do 
•usufrutuário bens equivalentes. LOBÃO, loc. cit. 

iNão é mister dizer que no caso do usufruto ser constituido em 
uma quota da herança, a contribuição dos bens frutuários para as 

vdtfvidas deve guardar a devida proporção. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 347 

A razão é óbvia: não há herança, e por conseqüên
cia usofruto sobre ela, senão depois de deduzidas as dívi
das que a oneram (173) . 

§ 108. — Qaasí-posse do usofruto 

1. A quasi-posse do usofruto consiste na prática, 
sobre a coisa, de atos de uso c gozo com o ânimo de uso-
fruir (174) . 

O exercício de usofruto, como já se tem observado, 
pressupõe a detenção material da coisa. Mas, sem embar
gos, subsiste sempre a diferença entre a posse da coisa — 
posse propriamente dita {possessio corpus) c a quc^i-l 
posse do usofruto (possessio júris). 

Na matéria sujeita o Direito francês se aparta da doutrina do 
Direito Romano. Segundo aqude Direito, o usufrutuário de tolda 
a herança ou duma quota dela, paga os juros das dívidas, o her-
^ i r o o capital. Vej . MOURU)N, I, 3, n . 1.608. 

(173) VoET, andeci. 7, 1. n . 40. 

(174) Fr . 3, § 17, D . de vi 43, 16: Qui ususfructus nomine 
qualiter fuit quasi in possessione, vAetur íhoc iiiterdicto. F r . 23, § 2. 
D. Ex quib. caus. maior. 4, 6 : Ususfructus quasi possessio. 

SAVIGN-V, POSS., §§ 12 e 45. Vej . § 16, acima. 
A quase-iposse do usufruto pode existir desacompanhada do di

reito de usufruto, como se alguém usufrue um prédio por título 
•emanado a non-domino. Vej . B . CARNEIRO, § 40, n . 30. 
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2. O proprietário conserva a posse da coisa, o uso-
frutuário a quasi-posse do usofruto (175). O uso-
frutuário a coisa (176) como o faz o locatário, em nome 
do proprietário, em cujo proveito continuam a correr os 
efeitos da posse (177); e ao mesmo tempo se mantém na 
quasi-posse do seu direito, em virtude da qual pode invo
car os interditos competentes contra as violências ou tur-
bações causadas por terceiros (178). 

3. E pois que a quasi-posse do usofruto se com
bina com detenção da coisa, dai vem que ela se adquire c 
se perde pelos mesmos modos que a posse. 

Adquire-se, por exemplo, pela entrega da coisa, pe
la entrega do usofrutuário no imóvel (179), uma vez 
que estes fatos sejam praticados com a intenção de usu-

(175) SAVIGNY, § 12. 
(176) Fr. 12, pr. D. adq. vel amit. poss. 41, 2: Naturaliter 

videtur possidere is qui usuimfructum habet. Aqui o texto ensprega 
a frase naturaliter possidere no sentido dle simpies detenção. Vej. 
VAIASC. JUS. Emphy., II, cap. 18, n. 6. 

(177) Suponha-se que aquele que constitue o usufruto não é 
ainida proprietário da coisa, irias está em via de prescrevê-üa: não obs
tante a constituição do usufruto, a prescrição contínua a correr em 
seu favor — o que é prova de que é de que tem, a posse da coása, 
e não o usufrutuário. 

(178) -Nossos antigos praxistas confundiam a quase-posse do 
usufruto com a posse da coisa, e consequentemente pensavam que os 
interditos de que o usuírutuário pode lançar mão resultavam da 
posse, e não da quase-posse. Vej. PEGAS, 6, for. C. 181, núme
ros 13 e 14. 

Acerca dos interditos que competem ao usufrutuário, vej. § 111, 
adiante. 

(179) Fr. 3 pr. D. do usufr. 1, 1. SAYIGNY, § 45. Vej. 
§ 100, acima. 
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fruir. Perde-se por todo ato que acarreta a tirada da coisa 
do poder do usofrutuário (180). 

E também se adquire, se conserva (181) e se perde 
pelo ministério de terceiro (182). 

§ 109. — Como acaba o usofruto: conseqüências 

A lei, pelas razões em outro lugar expostas, não per
mite que os direitos que formam o usofruto se conservem 
perpetúamente separados do doniínio (183). 

O usofruto, pois, tem uma durarão limitada, mais 
ou menos longa, mas sempre temporária: princípio este 
que, por entender com a organização da propriedade, não 
pode ser derrogado pela vontade das partes (184). / 

(180) Vej. § 15, adma. 
(181) Se o usufrutuário cede o exercício do usuíruto a ulm 

terceiro (§ 101, acima), conserva a quasi-posse por via desse ter
ceiro. No caso figurado, se o proprietário transfere a posse da coisa 
o usufrutuário retém sempre a sua quasi-posse, que por assim dizer 
•permanece inerente ao direito em si, ao usufruto, e é diferente da 
posse da coisa: fr. 12, § 2, D. de usufrut. 7, 1. 

Mas se o exertício do usufruto é cedido ao próprio proprietário, 
-« ele aliena a coisa sem atenção ao usufruto, neste caso o usufru-
tuátio perde a quase-posse. A razão é clara: o proprietárioi por 
cuja via o usufrutuário conserva a quase-posse, pratica um ato que 
importa esljulho da quase-posse. Fr. 29, D. Quib. mod. usufr. 
amit. 7, 4, SAVIGNY, parágrafo 45. 

(182) Vej. § 16. 
(183) Vej. § 93, acima. 
(184) § 1.» I. de usuf. 2, 4: Ne tamen in universiím inutiíes 

•essent proprietates, semiper abscedente usufructu, placuit certis modis 
extingui úsumfructum et ad proprietatem reverti. Fr. 3, § 2, D. 
•usufr. 7, 1. 

AccAR., n. 279, ZACHAH., § 230. MOURIVON, L . 2. T, 3, 
» . 1.433 e 1.616. 
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Há um certo número de fatos que acarretam a extin
ção do usòfruto; e esses fatos são combinados de modo tal 
que em caso nenhum o usòfruto, qualquer, aliás, que seja 
o seu título, pode escapar à ação de algum deles. 

A. No estado atual do nosso Direito, os fatos que 
põem termo ao usòfruto se reduzem aos seguintes: 

1." Morte do usofrutuário (185) . O usòfruto é 
um direito personalíssimo, e portanto intransmissivel por 
ato entre vivos, ou por sucessão (186) . 

Mas bem pode o testador deixá-lo a um indivíduo e a 
seus herdeiros: neste caso os herdeiros adquirem o usò
fruto, não do usofrutuário, mas do testador, de quem são 
sucessores em segundo grau (187) . 

2.° Preenchimento do termo (188) , fixado por lei 
ou por vontade do instituidor. 

Constituído em favor de uma pessoa moral, de du
ração indefinida, como uma vila, uma corporação de mão-
morta, o usòfruto fenece ao cabo de cem anos; prazo que 
a vida humana de ordinário não chega a exceder (189) . 

[(185) §.3, I. de usuír., MELLO, L . 3, T . 13, § 6. 
(186) Fr . 3, §, 3 . D. Quib. mod. usufr. amit. 7, 4 : . . . 

jusfruendi... sicut siquid aliud qudd persons cohoret. 
(187) Fr . 4 e 5, D . eodem, ZACH., § 230, MOURLON, 13, 

n. 1.619. 
(188) Fr . 15, D . Quib. mod. usufr. amit. 7, 4 . C. 5. C. 

de usufruct, et habit. 3, 33. 
(189) Fr . 56, D . de usufr. 7, 1: Et placuit centmii' annis 

tuendos esse municipes quia is finis vitae longevi hominis est. D. 
Port., III, art. 571. O C. C. francês (art. 619) e o Port. (ar t i 
go 2.244) reduziram este prazo à trinta anos. 
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O termo'é o máximo alem do qual não pode o uso-
fruto durar: é possivel, porem, que o usofruto acabe an
tes de preenchido o prazo, como se ocorre anteriormente 
alguma causa da extinção, com a morte ÓQ usofrutuário, 
a dissolução da pessoa moral (190 ) . 

3.° Implemento da condição resolutiva ( 191) . 
Assim o usofruto legal do pai soibre os bens adventícios 
do filho acaba pela emancipação (192) . 

4.° Renúncia em favor do proprietário, por título 
oneroso ou gratuito (193) . 

5." Consolidação (194) . O que se verifica quan
do o usofrutuário adquire a nua propriedade:, a coisa pas
sa para o domínio do usofrutuário, e como ninguém pode 
ter usofruto no que é seu, fica extinto o usofruto (195) . 

No entanto revive o usofruto, se a causa da consoli
dação vem a cessar de existir com efeito retroativo (ex 

(190) C . 7 in fine, C. de usuír. 3,33. ACCAR., n . 279, n. 2 . 
MouRLON, I, 3, n . 1.621. 

Se o usufruto é constiíuido para durar até que uma terceira, 
pessoa que não o usufrutuário, complete uma certa idade, trinta 
anos por exemplo; não se extingue, se a .pessoa morre antes de che
gar a idade marcada, mas subsistirá até o tempo em que essa pessoa. 
teria completado a dita idade, se houvesse continuado a viver. C. 12, 
C. de usufr. C. do C5hile, ant. 804, C. C. fr.. art.. 620, Port., 
a-rt. 2.245. 

(191) C. 5 C. de usufr. 3, 33 . 
(192) Vej . Direito de jamüias, § 119. 
(193) § 3, I. de usufr. 2, 4 ; fr. 48, pr., fr. 64 de usufr. 7, 1, 
(194) § 3, 1. cit. fr. 4, D. usufruct. quemad. cav. 7, 9. 
A consolidação produz uma extinção parcial do usufruto, se o 

usufrutuário só adquire uma parte indivisa da coisa. 
(195) Vej . acima § 93.. 
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tunc) como se o domínio daquele que transferiu ao usu-
frutuário a nua propriedade era resolúvel, ou se o tesíta-
nento em que ela foi legada c posteriormente anulado ou 

rescindido (196). 

6." Resolução ào direito do proprietário (197). 
Resolvido o domínio de quem o constituiu, por esse mes
mo fato se resolve o usofruto, 

7.° Não-uso durante dez anos entre presentes, vin
te entre ausentes (198). O Não-uso é considerado como 
uma renúncia tácita, e em conseqüência produz o seu efeito 
«xtintivo, embora a coisa sobre que recai o usofruto não 
tenha sido possuída como livre durante aquele prazo, ou 
pelo proprietário, ou por terceiro prescribente (199). 

(196) Fr . 57, pr . D . de usufr. 7, 1, B . CARNEIRO, § 45, 
-n. 9. Pode dar-se como exemplo o caso da ord. L . 4, T . 82, § 3 . 

(197) Fr . 16, D . Quib. mod. usufruct. amit. 7, 4 ; fr. 105 
D. de condionib. et demonstrat. 35, 1, MOURLON, I, 3, n . 1.632. 

! (198) PAUL, Sent. I II , 6, § 30; C. 13, C. de servit. 3,34. 
MELLO, 3, 13, § 6, B . CARNEIRO, § 45, n . 15. 

(199) C. 13, C. de servit. 3,34. Entendem alguns intérpretes 
do D. Romano que o não-uso é insuficiente para operar a extinção 
do usufruto, se com ele não coincide a aquisição da coisa .por ter
ceiro prescribente ou da liberdade da coisa pelo proprietário (usucapio 
Jibertatis). Esta opinião é infundada à vista da cit. C 13, de har
monia com a qual deve ser entendida a C. 16, § 1.°, C. deu. sufr. 
Vej . n. 279, 5.» e MAYNZ, § 231, nota 35. 

Segundo o Direito francês o não uso, por si só, extingue o usu
fruto em trinta anos, mas o proprietário pode adquirir a liberdade 
da coisa, e um terceiro o domínio dela livre, pda prescrição de 10 e 
20 anos, MouRLON, 1, 3, n. 1.626. 
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Para se não verificar o não-uso, basta que alguém, 
ainda sem m.andato do usofrutuário, mas em nome dele, 
exerça atos de uso e gozo sobre a coisa (200). 

8." Trans/ormafão suòsfancíc/da coisa (201) (rei 
imutatio): 

Ocorre, com o dito efeito, a transformação subs
tancial: 

a) Ou quando a coisa sofre uma destruição com
pleta, como se a casa desmorona, se o navio naufraga, se 
morre todo o rebanho (202); 

b) Ou quando se operam mudanças que a tornam 
imprestável para o fim a que era destinada, como se o 
terreno de cultura se convertesse em um lago, se o reba
nho perdesse tantas cabeças que não pode ser considerado 
-tal (203). 

A extinção do usofruto, causada por transformação 
substancial, e absoluta: o usofruto não continua no ob
jeto transformado ou nos seus restos (204); nem revive 
da que a coisa seja restaurada no seu antigo estado (205). 

(200) VT. 38, D . de usufr. 7, 1. 
(201) O que é substância da coisa no sentido jurídico? Vej . 

'"93, § acima. 
(202) PAUL, Sent., III , 6, § 3. 1. de usufr. 2, 4 . 
(203( F r . 10, §§ 2, 3, 4, 8. D . Quib. mod. usuír. amit. 7, 9 ; 

MouRLON, I. 3, n . 1.628. 
(204) F r . 5, § 2, fr. 10, fr. 30, D. . Quib. mod'. usufr. amit.. 

7, 9, C. do Chile, art. 807, Port. 2.246. 
(205) Fr . 10, § 1.» e 7, D. Quib. mo. usufr. amit. 7, 9 . 

TM[ouRWN, I, 3, n. 16.294. 
DELVINCOURT e DURANTON admitem esta doutrina com uma dis-

"tin^o. Se a coisa não pereceu, mas apenas mudou de natureza, como 

— 23 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 DIREITO DAS COISAS 

A doutrina exposta só vigora quando a coisa consti-
tue o objeto único ou principal do usofruto. Mas se a coisa 
transformada é acessório ou dependência, — benfeitorios, 
por exemplo, de uma herdade — subsiste o usofruto ao 
que resta, como o solo, os materiais do edifício (206) . 

B. Extinto o usofruto por qualquer dos modos 
declarados, a não ser pela consolidação ou pela perda da 
coisa, o proprietário readquire a liberdade da coisa e o 
seu domínio se torna pleno pela reunião dos elementos 
que se conservavam destacados (207) . 

E para rehaver do usofrutuário a coisa e indeniza
ções que forem devidas, lhe assiste a competente ação. Esta 
ação, relativamente aos herdeiros, tem um caráter pessoal: 
— pode ser dirigida contra eles, ainda que nunca hou
vessem tido a coisa sob sua detenção (208) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 739 — O iisofruto extingue-se : 

I — Pela morte do usofrutuário. — 1688. 
/ / — Pelo termo de sua duração. — 1688. 

/ / / — Pela cessação da cavsa de que se origina. 

por exemplo, a terra de cultura que se tomou emi lago, o usufruto, não • 
estando extinto pelo não-uso, revive, desde que a coisa volta ao seu 
antigo estado. Neste sentido é a disposição do art. 808 do C. do 
Chile. 

(206) AccARiAs, n. 279, 7.» nota (1) . MOURLON, 1, 3, n. 1.627. 
(207) § 4, 1. de usufr. 2, 4 , 
(208) AccARiAs, n. 276, in fine. 
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IV — Pela destruição da coisa, não sendo fungível, guar
dadas as disposições dos arts. 735, 773, 2." parte, e 738. — 726. 

V — Pela consolidação. 

VI — Pela prescrição. — 177. 
Vil — Por culpa do usofrutuário, qziando aliena, dete

riora, ou deixa arruinar os bens, não lhes ocudindo com os re
paros d.e conservação. 732, 733, I. 

A.rt. 740 — CoroStitzíidG o usofruto em favor de dois ou 
mais indivíduos, extinguir-se-á parte em relação a cada um 
ãos que faleceram, salvo si, por estipulação expressa, o qui
nhão desses couber aos sobreviventes. — 1716. 

A.rt. 741 — O usofruto constituído em favor de pessoa ju
rídica extingue-se com esta, ou se ela perdurar, cu)s cem anos 
da data em que se começou a exercer. — 21, 30. 

§ 110. — Quasi-usofruto 

1. O usofruto, como se disse em outro lugar, não 
se pode estabelecer cm coisas que se consomem com o pri 
meiro uso, como são os cereais, o vinho, uma soma de 
dinheiro (209) . Mas por força das necessidades práticas 
da vida (210) a lei permitiu, afinal, sujeitar os objetos 
daquele gênero a um direito análogo ao usofruto, mas 

(209) Vej. § 94, acima. 
(210) Acerca da origem histórica do quase-usufrato, veja-se 

MAYNZ, § 214, AccAR., n. 280. 
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que com ele se não pode confundir (211). Este direito to
rnou a denominação de qaasi-usofruto (212). 

2. A natureza dos objetos sujeitos ao quasi-uso-
fruto lhe comunica certas particularidades, que o distin
guem radicalmente do verdadeiro usofruto. 

Estas particularidades são as seguintes: 

a) Aquele que constitue o quasi-usofruto não con
serva direito à substância da coisa; porquanto o uso dela 
por parte do quasi-usofrutuário consiste exatamente em 
destruir-lhe a substância (213). 

b) O quasi-usofrutuário adquire a propriedade 
plena da coisa, dispõe livremente dela (214), e em conse
qüência carrega com os danos e perigos que lhe aconte
cem (215). 

c) O usofrutuário, expirado o quasi-usofruto, é 
obrigado a rcstituir, não a própria coisa — o que seria 
impossível, — mas ou o valor dela, ou coisas da mesma 
qualidade e em igual quantidade (216). 

(211) § 2, 1. de usufr. 2. 4 : Senatus non fecit quidem eantra 
rerum usufructum, nec etiain poterait, sed per cautionem quasi usu-
íructum constituit. 

(212) VOET, Pand., 7, 5, n. 1. MAYNZ, cit. § 214, MELLO, L . 2. 
Tk. 13, § 8. 

(213) § 2, I . de usufruct., NOODT, I, cap. 20. 
(214) VATICAN. fra. § 46: Pecunias quoque ususfrucíus lega-

tus', pe rannum non uitendo (non aniittitur), quia nec ustísjructus est, 
et pecunia dominium fructuarü, non heredis est. NOODT, loc. cit. 

(215) ViNNio ao cit. § 2, da I . n. 5, ACCAR., n . 280. 
(216) § 2, I . de usufr.; fr. 7, D. de usufr. ear. rer. 7, 5 : Ut 

quandoque is mortuus aut capite diminutus. sit, ejusdem qualitatis res 
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3. Se o objeto do quasi-usofruto é um crédito de 
que é devedor o próprio usofrutuário, tem ele duas van
tagens — a cessação dos juros e o direito de reter o capital 
até que o quasi-usofruto se extinga (217). 

Se o credito, porem, e devido por terceiro: ao frutuá-
rio assiste o direito de perceber os juros, e de cobrar o ca
pital, vencido o prazo do pagamento (218). Só depois 
de cobrado o capital e que na realidade começa de existir 
o quasi-usofruto; antes desta operação, o direito do fru-
tuário é um verdadeiro usofruto (219). 

4. Pode ser objeto de quasi-usofruto um estabele
cimento comercial (220). Os bens que formam uma se
melhante universalidade de coisas são destinadas à venda; 
nesta relação de direito tomam o caráter ãe coisas fungí
veis, € uma vez alienados, se reputam civilmente consumi-

restituatuT, aut aestimatis rebus certae pecuniae cavendtim est. O fru-
tuário é obrigado a restituir coisas do mesmo gênero, e não o vaJor 
delas, salivo se houve estipulação prévia: cit. fr. 7, ACCAR., n. 280, 
DuRANTiN, IV, n. 577. Vej. MOURU)N. 1, 3, n . 1.528. NOODT, 
loc. d t . 

Há lima grande semelhança entre o quase-usufruto e o mutuo; 
todavia, distinguem-se pelo mc^o de constituição e extinção. 

(217) F T ; 3 e 4- D . de usufr. ear. rer. 7, 5 . 
(218) F r . 24, p r . de usufr. et usufr. leg. 33, 2 ; C. 1. C. de 

iisufr. 3, 33. 
(219) MüHLENBRUCH, § 285. Esta distinção não é uma mera 

sutileza, mas tem efeito prático. Assim se o crédito não é cobrado 
por insolvabilidade do devedor, a perda é por conta do proprietário 
e não do frutuário; prevaleceria porem a solução contrária, se o di
reito do frutuário, antes dte cobrado o capital, se reputasse quase-
usufruto e não verdadeiro usufruto, pois a perda da coisa sujeita a 
quase-usufruto é sempre por conta do frutniário. 

(220) PEOUDHON, Servit, I, n. 127, ZACHAR., § 225. 
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dos. O quasi-usofruto, pois, se fixa antes nos valores dos 
dbjetos do que nos próprios objetos; donde resulta que, 
acabado o quasi-usofruto, é o frutuário obrigado a resti-
tuir a estimação dos objetos ao tempo da constituição do 
quasi-usofruto, ou objetos do mesmo gênero, e na mesma 
quantidade (221) , 

5. Pode ainda ser objeto de quasi-usofruto uma 
universalidade de direitos, como um pecúlio, uma heran
ça (222) . Neste caso o direito do frutuário é regulado: 
como verdadeiro usofruto no que pertence às coisas não 
fungíveis, como quasi-usofruto pelo que respeita às fun
gíveis (223) . 

6. E' também o quasi-usufrutuárío, antes de en
trar no exercício de seus direitos, obrigado a fazer inven
tário dos objetos, com especificação da qualidade e quan
tidade, e garantir a restituição com fiança, penhor ou hi
poteca (224) . 

7. O quasi-usofruto se constitue e acaba pelos mes
mos modos que o usofruto. Por impossibilidade óbvia não 
lhe são aplicáveis os seguintes modos de extinção do uso-

(221) ZACH,, d t , § 225, nota 1. 
;(222) Fr . 5, pr. D . de usuír. ear. rer. 7. 5, fr. 24, pr. 

fr. 37, fr. 43, D. de usuír. et k g . 33, 2 ; M E L I A 3, 13, § 8. 
(223) AccAR., n . 280, in fine, MELLO, loc. cit. 
(224) § 2, I . de usufr. 2, 4 ; fr. 7, D . de usufr. ear. rer. 7, 5. 
E ' de bom conselho fixar na fiança o valor dos objetos, para evitar 

as dificuldades inerenites às liquidações. 
A fiança pode ser dispensada por quem constitue o quase usu

fruto. Ac. n. 280. MELIX), 3, 13, § 8. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 359 

fruto— o não-uso, a consolidação, e a transformação da 
substância da coisa (225) . 

§ 111. — Ações que nascem do usofruto 

1. O usofruto, pois que pressupõe a detenção do 
objeto, está como o domínio, exposto a ser lesado de dois 
modos, a saber: ou por atos que importam a tirada da 
coisa do poder do usofrutuário, ou por atos que tão so
mente perturbam o exercício do direito (226) . 

Para cada uma daquelas duas espécies de injurias tem 
o domínio urna ação apropriada, para as primeiras a 
reivindicação, para as segunda a negatória (227) . O uso
fruto, porem, tanto no caso da tirada da coisa, como no 
de simples turbação, se defende com uma só ação — a 
confessaria (228) , real de sua natureza (229) . 

(225) Ac. loc. cit., MELLO, loc.: d t . 
(226) Vej. § 81, acima. Há turbação dos direitos do usufru-

tuárÍQ, quaiido, por exemplo, um terceiro se arroga uma servidão de 
trânsito, de pasto, na coisa fruituária. 

(227) Vej. § 8 2 e § 87, acima. 
(228) F r . 1, pr . fr. 5, § 6, D. Si ususfr. pet. 7, 6. MAREZOLL, 

§ 109; MAYNZ, § 222, Doutr. das Ações; § 99 e nota 216. DOODT, 
I, cap. 14, VoET, Pandect. 7, 1, n . 33. 

(229) § 2, I . de actiomb. 4, 6: AEque si agat quis jus sibi 
e sse . . . aedibus utendi fruendi in rem actio est. A ação conserva 
a natureza do direito dfe que deriva: o usufruto é um direito real; real 
deve ser a ação destinalda a prõtegê-lo. Veja-se KELLER, Process. 
Civil e aç. entre os Romanos, § 87. Ao usufrutuário, eiíquanto não 
terri jus in re constituido na coisa pela quase-tradição nos casos em 
que ela é necessária, só compete ação pessoal contra o proprietário 
para obrigá-lo a üha entregar. B . CARN., § 43, n . 64. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



360 DIREITO DAS CX)ISAS 

Quando deriva do direito real de usufruir, tem poir 
objeto: 

I — O reconhecimento do usofruto (231); 

lí. — A condenação do réu: 

a) a restituir a coisa ao usofrutuário, se lha tira
ram do poder (232); 

b) a cessar a moléstia atual e dar fiança de que de. 
futuro não praticará novos atos de turbação (233); 

c) a repor os frutos colhidos e satisfazer as perdas; 
e danos causados (234). 

3. Pode a confessaria, real como é, ser dirigida^, 
não só contra p proprietário, como contra quaisquer ter
ceiros (235). 

4. Deve o usofrutuário provar: 

Que tem usofruto constituído na coisa: é o funda
mento da ação (236); 

(230) Vej. adiante, § 135. 
(231) § 2, I. de actionib. 4, 6 ; MAKEZOLL, cit., § 119, MAYNZ,. 

cit., § 222. Daí a denominação de confessaria. 
(232) F r . 1, pr. fr. 5, § 6, D . si ususfruct. pet. 7. 6; B. CVRN.. 

§ 43, n . 64. Doutrina das Ações, § 99. 
(233) MAYNZ, § 222, MAREZOLL, § 109, Doutrina das Aç.,. 

nota 216. 
(234) Fr., 2, fr. 5, § 6, D. Si ususfr. pet. 7, 6 : Doutrina:, 

das Aç., parágrafo 112. 
(235) Fr . 5, § 1.», D. eodem. DOODT., I, capit. 14. 
(236) Fr . 5, pr. D. eodem. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 36í 

Que o réu, proprietário ou terceiro, a retém injusta
mente ou o molesta com atos turbativos de seus direitos: 
— é a condição de exercício da ação (237). 

5. A quasi-posse do usofrutuário (atos de uso e 
gozo) se confunde com a posse natural da coisa (238), 
€ está, portanto, sujeita às mesmas lesões de que é susce-
tivel á posse; donde vem que são aplicáveis à defesa da 
quasi-posse do usofruto os mesmos interditos que prote
gem a posse (239). 

O usofruto pode, pois, invocar: a ação de manu
tenção, se é turbado na sua quasi-posse; a de esbulho se 
a coisa lhe e injustamente tirada (240). 

6. Do direito que ao usofrutuário assiste, de se 
aproveitar das servidões ativas inerentes ao prédio frutuá-
rio (241), resulta para ele, como corolário, o direito de-
intentar em seju próptio nome as ações competentes con
tra os que o perturbarem no exercício dessas servi
dões (242). 

(237) Fr . 5, § 6, D. eoient. 
(238) Vej . § 16, acma. 
(239) VATICAN., frag. §§ 90, 91, 92 e 93, SAVÍGMY, Pms., § 45. 
(240) SAVIGNY, dt., § 45. MAVNZ, § 222, i:ot. 7. NOOOT, I 

capitulo 16. 
<241) Vej . § 98, adma. 
(242) JFr. pr. fr. 5, § 1.». D . de usuír. petl 7.. 6, MAÍNZ..,, 

Joc. cit., NooDT, I, cajp. 15, B . CAEN., § 43, n . 6Í.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11 

USO E HABITAÇÃO 

§ 112. — Uso 

1. O usofruto se compõe do direito de usar {jus 
atendi) e do direito de perceber os frutos (jus fruendi). 
O direito de usar pode subsistir independente do de per
ceber os frutos: neste estado constitue um direito real es
pecial, denominado txso (1) , 

2. O txso instituido em separado conserva os mes
mos atributos que lhe são inerentes quando parte elementar 
do usofruto: é o próprio direito de usar tal como o tem 
o usofrutüário, mas com exclusão do direito de perceber 
os frutos, quer naturais, quer civis (2) . 

(1) I . de usu et habit. 2, 5, D. de usu et habit. 7, 8. 
Â nossa legislação é tatríbem totalmente omissa àcercá do uso e 

habitação; apenas a modemíssima lei n, 1.237, de 24 de Setembro 
de 1864, art. 6.», e o Decreto n. 3.453 de 26 de Abril de 1865, arti
go 261, fazem referência àqueles direitos, por ocasião de enum^erar 
os direitos reais sujeitos à fonnalidaide da transcrição: Kege, pois, 
a matéria o Direito Romano. 

(2) Fr. 2 pr. D. de usu et habi. 7, 8: Cui usus reliotus est, 
uH potest, jrui non potest. Fr. 1, § 1." D. eodem: Constituitur etiani 
nudits usus, id est, sine fructu. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 DIREITO DAS COISAS 

3. O usuário, pois, tem o direito pleno de uso,̂ -

isto é, de se aproveitar da coisa, sem atenção às suas neces

sidades pessoais, em todos os usos e serviços a que ela se 

presta ( 3 ) . O limite do seu direito é o limite d o uso; são-

Ihe em conseqüência permitido todos ps atos que entram. 

na definição de uso ( 4 ) , salva a substância e o destino do 

objeto ( 5 ) , 

T a l é o direito de uso em toda a sua pureza. 

4 Sem embargo, se a coisa é de natureza que o uso 

d e b t raz pouco ou nenhum proveito, o Direito afrouxa 

de sua severidade, e consente ao usuário a faculdade de per

ceber uma certa porção de frutos, tantos quantos bastem 

para as suas necessidades e das pessoas de sua família ( 6 ) . 

i(3) Fr. 2 pr., fr. 12, § 3." D. eodem: Sed si boum arnienti 
usus rdinquatur omnem usum habebit et ad arandum et ad caetera 
ad quae boves apti sut. MAYNZ, § 215, MACKEI.DEY, § 316, MÜHLEN-
BRUCH, § 286. 

E' esta a verdadeira doutrina acena, do uiso, restaurada por 
THIBAUT na Alemanha, e hoje geralmente s^;uida pdos escritores.. 
Os antigos intérpretes, por erro na inteligênda dos textos, construi-
ram uma teoria falsa, segundo a qual o uso dervia ter sempre por li
mite as necessi<kdes pessoais do usuário, ou se tratasse do tiso puro 
{nudiís usus) ou do uso acid^italmente acompanhado 'do direito de 
perceber uma certa porção de frutos. Consistia o notado erro en» 
apâicar ao uso puro (jus utendi), que é pleno por Direito Romanlo, 
o limite que os textos estabeleciam tão somente para o caso em que 
o uso, por extensão compreende o direito a frutos. A itfíta teoria^ 
todavia, foi adotada pelo Código Civil francês, e pelos códigos que 
o tomaram por moddo. 

(4) Vej. § 93, acáma. 
(5) Vej. ocit. § 93. 
(6) | § 3 e 4, I. de UBU et habit. 2, 5; ifr.. 12, § l.", fr. 15. pr.: 

fr. 16, pr. D.' de uai et habit. 7, 8, MAYNZ, § 215, MACKELDEY,-
§ 316. Pessoas da família para este efeito se entendem a mullier ott-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 365 

Assim que: se o objeto do uso é uma fazenda de cultura, o 
usuário, alem do direito de habitar as casas, passeiar c se 
recrear nos terrenos (atos de uso), bem pode colher fru-
-tos, mas tão somente para as suas necessidades diárias ( 7 ) . 

Neste aspecto o uso, para não ficar estéril, usurpa 
até certo ponto atribuições de usofruto, mas dentro dos 
limites das necessidades pessoais do usuário, limite que não 
estende com o uso exercido em sua pureza, extreme de com-
participação do direito de fruir (jus fttiendi) ( 8 ) . 

5. O uso tem duas particularidades: é indivisível, 
e, portanto, não pode ser constituido por partes em uma 
jnfôma coisa ( 9 ) . Nem tão pouco ao usuário é permitido 
cedê-lo o outrem ou exercê-lo por via de terceiro (10 ) . 
-Mas se o uso que o proprietário fazia da coisa, consistia 
«xatamente em arrendá-la, ou locá-la, ou alienar os seus 
frutos, pode o usuário continuar a empregá-la no mesmo 
mister ( 1 1 ) . 

6. O usuário tem por obrigação: 

inarido, filhos, pais, sogro, sogra, genro, nora, criados, operários: 
ir. 2, § l.«,f r. 3, 4, 5, 6 e 7, D. de usu et halb. 

(7) §§ 1 e 4, I. de usu et habit. 
(8) Vej. nota 3 acima. 
(9) Fr. 19, D. de usu et habit. 7, 8: Usus pors legari non 

-poiêst; nam frui quidem pro parte possumus; uti pro porte ooá pos
sumus. MÜHLENBRUCH, § 286. 

(10) Fr. §§ 2 e 3, I. de usu habit. 2, 5; fr. 12, fr. 21. D. 
<de usus et habit. 

(11) Fr. 12, § 4, fr. 22, D. de usu habit. 7, 8. Cc«no, por 
•exemplo, se foi legado o uso de maitas destinadas à cortes regulares. 
Nestes casos o uso usurpa inteiramente a iKitureza do usufruto. 
MÜHLENBRUCH, § 286, U. 8. * 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



366 DIREITO DAS COISAS 

1.° Garantir a restituição da coisa e as indeniza
ções devidas, com fiança idônea (12). 

2." Tratá-la com o zelo de um bom pai de famí
lia (13). 

3° Não embaraçar o livre exercício dos direitos do 
proprietário, como, por exemplo, que ele cultive a terra 
e colha os frutos (14). 

4.° Suportar de parceria com o proprietário as des
pesas de conservação e os ônus a que a coisa é sujeita na 
proporção do valor das suas vantagens; carregando, no 
entanto, com todas aquelas despesas e ônus, se o uso, por 
ser a coisa das que não dão frutos, lhe absorve toda a uti
lidade (15): 

7. O uso, em geral, está sujeito às leis que regem o 
usofruto: — constitue-se nas mesmas coisas c se estabelece 
e acaba pelos mesmos modos (16). 

iCóDIGO CIVIL 

DO USO 

Art. 742 — O usuário fndrá a vtüidade da coisa dada 
em liso, qiumto o exigirem as necessidades pessoais svns e de 
sua família. 

(12) Fr. 13, § 2, in fine. D. de usufr. 7, 1; fr. 10, § 1.°. D,.. 
de usufr. ear. rer., 7, 5. 

(13) Fr. 15, in jine de usu et habit. 7, 8. 
(14)' § 1, I. de usu et hab. 2, 5; fr. 15, § l.". D. eodem. 
(15) Fr. '18, D. usu et habit. 
(*16) I. pr. de usu et habit. 2, 5. MÜHLENBRUCH, § 286. 
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J I - ' • • • — I .1 I • , , — „ . — , „ ^ — I , , . . I I , ,.||. 

Art. 74S Avaliarse-ão as necessidades pessoais do ustióf 
rio, conforme a svxn condição social e o lugar onde viver. 

Art. 744 — As necessidades da família do usvário com
preendem : 

I — As de seu cônjuge. 
11 — As dos fühos solteiros, ainda que ilegítimos. 

III •— As das pessoas de seu serviço doméstico. 

Art. 745 — São aplicáveis ao uso, no que não for contrário 
à sua natureza, as disposições relativas ao usofndo. 

§113 ,—Habi tação 

A habitação, direito real ( 17 ) , se assemelha ao uso e-
se aproxima do usofruto, mas distíngue-sc de um e de 
outro (18 ) . 

Consiste no direito de morar c residir na casa-
aÜieia (19 ) . 

Constitue-se e extingue-se pelos mesmos modos que 
o usofruto (20) , e é, em geral, sujeita às mesmas leis (21 ) . 

(17) § 5, I. de usa et Iiabit..2, 5, Lei n. I.Z37, de 24 de Se
tembro de 1864, art. 6, Decreto n. 3.453, de 26 de Abrü de 1865. 
art. 261. 

(18) § 5, I. de usu et hab.: Neque usus videtur, neque usus-
fructus sed quasi proprium aliquod js. C. 13, C. de sufr. et hábit. 
3, 33. 

(19). MÜHtENBRUCH, § 287. 
(20) C. 13, C. de usufr. et habit. 3, 33, MAYNZ, § 216. 
(21) Fr. 5, § 3. D., usufr. guemad. cav. 7,9. O habitante 

é obrigado, como o usufrutuário, a dar fiança, a bem conservar a casa, 
e r restituí-la. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



368 DIREITO DAS COISAS 

São-lhe inerentes as particularidades seguintes: 

1." Aquele que tem o dideito de habitação pode 
alugar a casa, mas não cedê-la a terceiro para a habitar gra-
íuitamente (22 ) . 

2. A habitação não se extingue pelo não-uso ( 23 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

DA HABITAÇÃO 

Art. 746 — Quando o uso consistir no direito de habit<ir 
gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode 
alugar, fiem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua 
família. — 744. 

Art. 747 — Si o direito real de habitação fôr conferido a 
wms de uma pessoa, qualquer delas, que habite, sozinha, a 
•casa, não terá de pagar alu^uer à outra, ou às outras, mas 
•Tião as pode inibir de exercerem,, querendo, o direito, que tam^ 
bem Uies compete, de habitá-la. 

Art. 748 — São aplicáveis à habitação, no que lhe não 
contrariarem a natureza, as disposições concernentes ao uso-
fruto. 

(22) § 5, I. <ie usu et hab. 2, 5, C. 13, C. de usufr. et hab. 
"VoET, Pandect., 7, 8, n. 6. 

(23) Fr. 10, D. de usu et hatít. 7,9. VOÉT, cit. n. 8. O di
reito de uso constituído an uma casa é diverso do direito de habi-

,'tação. I . §§ 2 e 5 de usu et halbit. Assim que: o uso da casa, ao 
•contrário da habitação, não pode ser locaido a terceiro, e se extingue 
pelo não-uso. O Direito Romano considerava a habitação como ali-
tnentortím pars. VOET, dt. n. 9. Segundo o Direito francês (Cód-, 
arts. 632 a 634) o direito de habitação confunde-se com o uso da 
casa. No nsesnío sentido o C. C. do Chile, art. 811, e o Port., 
art. 2.204, § 1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO n i 

DAS SERVIDÕES 

§ 114, — Noção de servidão 

1. O domínio que o proprietário exerce sobre o seu 
prédio tem por limites materiais as linhas que o dividem 
dos prédios adjacentes. 

Mas nem sempre o prédio reúne em si todas as con
dições de que o proprietário há mister para tirar dele to
dos as vantagens e utilidades que encerra, 

Se a herdade é encravada, carece de vias que, passan
do por terrenos alheios, a ponham em comunicação com a 
estrada pública; se lhe falece água para a laborãção de 
máquinas, faz-se necessário ir buscá-la a fontes ou cor
rentes estranhas. 

Daí a necessidade das servidões que não são outra 
coisa senão direitos por efeito dos quais uns prédios ser
vem aos outros. 

2. Tomada no sentido legal e científico, servidão 
é o direito real constituído em favor de um prédio (o do
minante) sob*-" outro prédio pertencente a. dono diverso 

— 24 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



370 DIREITO DAS COISAS 

(o serviente) (1) . Esse Direito do senhor do prédio do
minante consiste na faculdade de fazer no prédio serviente 
o que não lhe fora permitido se não existisse a servidão 
(jtxs faciendi), ou de proibir que o dono do dito prédio 
exerça nele atos, que, à não «xistir a servidão, pudera livre
mente praticar (jus pfohibendi) (2). 

£ ' esta a noção fundamental sobre a qual assenta a 
teoria das servidões em todos os seus desenvolvimentos. 

3. As servidões se constituem pela separação de cer
tos direitos elementares, que se destacam do domínio so
bre o prédio serviente e passam para o dono do prédio do
minante. A servidão de trânsito, por exemplo, não é se-

(1) BASTHOI,O: "Servitus est jus quoddam prcedio inherens, 
ipsius utilitatem respiciens 'et alterius proedü jus seu libertatem 
minuens. 

(2) Servitus est jus ia re alinã quo dominus aliquid pati in suo 
vel non facer-e tenetur ad alterius utilitatem. E' esta a definição clás
sica de servidão. 

lÒ Cód. Ciy. Franc, (art. 637) a define: "Une servitute est 
une charge únpossée sur tm herítage appartenant á un autre pro-
prietaire". 

O C. C do Chile (art. 820): "Servidunibre es un gravamen 
impuesto sobre ua prédio en utilidad de otro prédio de distinto 
dueno". 

O C. C. Português (art. 2.267) igualmente traduz a definição 
do Cód. Francês. 

A servidão é um direito e um ônus: direito, relativamente ao 
prédio dominante, ônus com respeito ao serviente. A definição clás
sica põe em evidência aqudas duas faces, mas faz sobressair como 
idéia dominante o princípio ativo (jus), o direito. A definição dos 
supracitados Códigos modernos deixa, ao contrário, na sombra o 
princípio ativo e assmala como idéia principal, o caráter passivo da 
servidão —- o ônus imposto ao prédio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 371 

não uma fração do domínio do prédio serviente exercida 
pelo senhor do prédio dominante. 

O desmembramento, que fôrma a servidão, tem por 
objeto ou uma parcela do direito dominical de usar (/'ÜS 
utendi), como a servidão de trânsito, ou uma parcela do 
direito de usufruir (jus fruendi), como a servidão de 
pasto, ou uma parcela do direito de retirar produtos que 
não são frutos, como a servidão de tirar água, 

A servidão é um aumento para o prédio dominante, 
uma diminuição para o serviente (3) . 

4. Da noção de servidão resultam os corolários se
guintes: 

1." A servidão pressupõe dois prédios: um em fa
vor e utilidade do qual é estabelecida, outro que ela 
grava (4) . 

2." E' um direito real sobre a coisa alheia. Ó direito 
que se destaca para constituir a servidão, enquanto exer
cido pelo dono do prédio serviente, não se distingue do 
domínio e nele se confunde. Na verdade a servidão só ad
quire existência depois que o direito se desmembra e adere 
ao prédio dominante, a cujo senhor fica pertencendo. Nin
guém, pois, pode ter servidão na própria coisa (5) . 

(3) Fr. 5, § de nov. oper. ounl. 39, 1; Cumquis, jposteaquam 
jus suimi diminuit, akerius âuxit, hoc est, • posteaquam servituteni 
sedibus suis imposuit. 

(4) § 3. I., Servit. 2, 3. 
(5> Fr. 26, D. de Servit. proed. uri). 8, 2: NuUi res sua servit. 

Fr. 33, § !.«', D. de servit. proed rustic. 8, 3 : . . . Nüllum pnediunl 
ipsutn sibi servire, ZACAS., § 247, n. 4. 
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3." E' um ontxs imposto a um prédio em utilidade 
de outro prédio (6) . Sem este vínculo real entre os dois 
prédios, não há servidão. 

Se um proprietário se proibe a si mesmo o gozo de 
coisa sua, como habitar uma casa, passar por certa região 
da sua herdade, mutila com este procedimento os seus di
reitos, mas não estabelece servidão, porque a restrição que 
se impôs não tem por objeto a utilidade de prédio 
alheio (7) . 

Nem tão pouco existe servidão se o dono de um ter
reno permite a alguém pescar, caçar ou colher frutos nele, 
porquanto a utilidade da concessão é tão somente em pro
veito da pessoa e não do prédio a ela pertencente (8) . 

4." A servidão limita a liberdade do prédio ser-
viente. Com efeito, se a servidão consiste na faculdade de 
fazer (jus faciendi), o dono do prédio servientc é obriga
do a sofrer os atos que a revelam (pafi) (9) ; se na facul
dade de proibir (jus prohibendi), está ele constituído na 
necessidade de não praticar as atos contidos na proibição 

(6) § 3, I. Servit. 2, 3 : Nemo enim potest servitultem adquirere 
urbani vd rustíci proedii, nisi qui habet proedium, nec quisquam debere 
nisi qui habet proedium. LOBÃO, Notas à Mellon L. 3, T. 13, § 1.°, 
n. 4. 

(7) Fr. 15, D. Servit. 8, 1: Quotiens... nec proediorum ser-
vitutes sunt, quia nihil vicinormn interest, npn valet: veluti ne per 
fundum tuum eas aut ibi consistas. ACCASIAS, n. 264, n. 2. 

(8) Fr. 8, pr. D. Servit. 8, 1: ut pomum deceipere liceat et ut 
spartiari et ut coenare in allieno possimus, servitus imponi non potest. 

(9) Fr. 15, § l.«. D. Servit. 8, 1: ut aüquid patiat: MOUKLON. 
I , n . 1.657. 
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(non faciendi) ( 10 ) , Num e noutro caso é manifesta a 
restrição dos direitos dominicais. 

Mas nunca pode a servidão, cm relação ao senhor do 
prédio serviente, se traduzir na obrigação de fazer ( 1 1 ) . 
A razão é clara. O objeto da servidão é sempre uma par
cela do domínio, um direito real que recai diretamente so
bre a coisa e sobre ela se exerce. A obrigação de fazer é um 
fato devido pela pessoa. A servidão, pois, e a obrigação 
de fazer são idéias heterogêneas. Assim para que a servi
dão pudesse acarretar, como conseqüência própria, a obri
gação de fazer, seria mister que ela se desvirtuasse, trans
formando-se do direito real que é, em direito pessoal ( 1 2 ) . 

Todavia o senhor do prédio serviente não está ini
bido de contratar a obrigação de fazer ou praticar atos em 
benefício do dono do prédio dominante; mas uma seme
lhante obrigação deriva, não da natureza da servidão, mas 
da cláusula estipulada; tem, pois, um caráter meramente 
pessoal €, como tal, pertence à «teoria dos direitos pes
soais ( 1 3 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 695 — Impõe-se a servidão predial a um prédio em 
favor de outro, pertencente a diverso dono. Por ela perde o 

(10) Fr. Citado: aut ut non faciat. 
(11) Fr. 15, § 1.*, D. Servit. 8, 1: Servitutum non ea natura 

est ut aliquid faciat quis, veluti viridia toUat, attt amaeniorem prospec-
tton proestet, aut in hoc ut in. suo pinga. MOXJRLON, I, n. 1.657 e 
1.662, ZACAR., § 247, 3,». 

(12) Fr. 6, § 1.°. D. Si servit vindic 8, 5: Servitutem non 
hoirànineiii debere, sed rem. 

(13) MouRLON, I, n. 1.657, ACCAKIAS, n. 264, 3.". 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 DIREITO DAS COISAS 

proprietário do prédio serviente o exercício de alguns de setts 
direitos dominicais, ou fica obrigado a tolerar que dele se 
utilize, para certo fim, o dono do prédio dominante. 

Art. 696 — A servidão não se presume: reputa-se, na 
dúvida, não existir. 

Art. 697 — As servidões não aparentes, só podem ser es
tabelecidas por meio de transcrição no registo de imóveis. — 
676, 856, III. 

Art. 698 — A posse incontestada e contínua de uma ser
vidão por dez ou vinte anos, nos termos do art. 551, autorisa 
o possuidor a transcrevê-la em seu nome no registo de imó
veis, servindo-lhe de título a sentença qtie julgar consumado 
o usocapião. 

Parágrafo único. Si o possuidor não tiver título, o prazo 
do usocapião será de trinta anos. 

§ 115. — Princípios fundamentais das servidões 

Dominam as servidões em todas as relações de di
reito os princípios seguintes: 

1. A servidão deve necessariamente trazer ao pré
dio dominante uma vantagem real, tornando-ç mais útil, 
ou, pelo menos, mais agradável ou mais ameno (14) , 

2. E ' essencial que os prédios guardem entre si pro
ximidade tal qué a servidão se possa exercer sobre um em 

(14) Fr. 15, pr. D, Servit. 8, 1. fr. 3 pr. D. de aqua cotidian, 
et cestiv. 43, 20: Fr. 86, D. V. S. 50, 16, ZACAR., § 247, n. 1. 
MouRMN, I, o. 1.858, LOBÃO, Ãgvtas, § 94. 
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efetiva utilidade do outro (15). Entre dois prédios, por 
exemplo, que tem de permeio uma montanha, é impossi-
vel a servidão de vista ou a de não levantar o edifício mais 
alto (16). Basta a vizinhança. Assim a servidão de vista 
se pode constituir em um prédio separado do dominante 
por um prédio livre interposto '(17). A de trânsito mui
tas vezes grava, alem da herdade contígua, a que se lhe 
segue (18). 

Há, todavia, servidões que de sua natureza requerem 
a contiguidade, como a de meter trave na parede alheia, a 
de apoiar q nosso edifício sobre o edifício ou pilastra do 
vizinho (19). 

3. Uma vez constituída, a servidão adere perpetua-
wente ao prédio dominante e ao servienté, a um como di
reito, a outro como ônus: torna-se, por assim dizer, uma 
qualidade jurídica de cada um deles (20), e inseparavel-

(15) Fr . 5, § 1.». D. Servit. proed. rustic. 8, 3 : Nteratius... 
â t nec haustum pecoris, nec apulsum, neque cretae eximenda, caleis 
que coquendae, jus posse in alieno esse nisi fundium vicinum habeat. 
LOBÃO, Notas à Mello, 3, 13, § 1.», n. 9. Águas, § 91. 

(16) Fr. 38, D. S. P . U. 8, 2: Si sedes inese á tuis sedíbus 
tantum distent, ut propici non possint, aut medius mons earum cons-
pectum auferat, servitus imponi non potest. 

(17) Fr. 5, D. Si servit. vindicet. 8, 5: Si inter meas et Titã 
sedes tuae intercedant, possum Titii aedibus servitutem imponere ne 
licet ei altius tollendi, Sicet tuis non impcmatur, quia dónec tu non 
extollis, est utilitas servitutis. . 

(18) Fr. I, pr. D. Servit prced. uri). 8, 2; Si interceda* sokim 
publicum vd via publica,, nequé itineris, actusve, neque altius tol lendi 
servitutes impedit. LOBÃO, Notas à Mello, 3, 3, § X." n. 9. 

(19) Vej. adiante § 129. 
(20) Fr. >86, D. V. Cig. 50,-16; Quidaliud sunt jura proe-

diorum quam proeJdia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, am»-
plitudo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 DIREITO DAS COISAS 

mente os acompanha em todas as mutações por que pas
sam (21). 

Desse princípio derivam duas conseqüências: 

L' A servidão não pode ser desligada do imóvel e 
transferida, ou hipotecada em separado (22). 

2.* Aquele que sucede no prédio por título univer
sal ou singular, adquire-o, sem necessidade de declaração 
expressa, com todas as servidões ativas e passivas (23). 

(21) Fr. 23, § 2, D. S. P. R. 8, 3; fr. 12, D. comm: praé-
dior, 8, 4; Lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 6, § 3, 
Decreto n. 3.453, de 26 de Abril de 1865, art. 262, MOURLON, I, 
ns. 1.662, 1.809 e 1.810, C. C. do Chile, art. 825; C. C. Port.. 
art. 2.268, LOBÃO, Notas à Mello, 3, 13, § 1, n. 1; Ãguas, § 95. 

Os Romanos exigiam como requisito essencial que toda servidão 
tivesse uiria causa perpétua. Em qiie consistia a catisa perpéttui? Não 
são bem precisos à este respeito os textos, mas da combinação deles 
(fr. 28, D. £. P . U., 8, 2; fr. 9, D, S. P . R: 8, 3) se induz 
plausiveJmente que por causa perpétua se entendia "a propriedade do 
prédio serviente de prestar por prazo indefinido e setn necessidade de 
fato de pessoa estranha a utílickde que é objeto da servidão". Vej. 
MAYNZ, § 218, Ji. 3.°. AccARiAS, n. 266-A. 

E' fora de djúvida que à maioria das servidões, por força da na
tureza das causas, tem uma causa perpétua. 

Os códigos modernos não falam deste requisito. E, tonado XK> 
rigor do Direito Romano, é uma pura sutileza. 

Assim que, ninguém hoje pÕe ení dúvida que se possa constituir 
servidão de tirar água da cisterna, embora a cisterna seja obra hu
mana (manu fit), nem tão pouco a dé trânsito sobre prédio separado 
do dominante por via de rio sem ponte ou passagem pública (Fr. únic. 
§ 4, D. de fonte, 43, 22; fr. 38, D. S. P . R. 8,3). 

(22) . Fr. l,-§ 1." D. Comm. praed. 8, 4; fr. 44, D. locat. 19,2; 
fr. 11, § 3, D. de pginorib, 20, 1, LOBÃO, Notas à Mdlo. 3, 13, § 1.», 
ns. 3, 5 e 6. 

(23) Fr. 20, § 1.°. D. adq. rer. dom. 41, 1; fr. 23, § 2. 
D. S. P . R.. 8, 3, LOBÃO, Notas à Mello, 3, 13, § l.» n. 3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS CCiSAS 377 

3.* A servidão se reputa sempre aderida ao imóvel 
em si, ou como direito ou como ônus, ainda mesmo quan
do €la tem por fim exclusivo a utilidade das construções 
que estão na superfície (24). Assim que, suposto a cons
trução seja demolida, a servidão, enquanto não se extin
gue pela prescrição, continua a vigorar (25). 

4.* Pois que a servidão é essencialmente estabelecida 
em utilidade da coisa, a extensão dela se fixa e se deter
mina pelas necessidades do prédio dominante. Destarte 
quem tem o direito de tirar água da cisterna ou fonte 
alheia, só pode tirar a que fôr necessária para os usos da 
casa e irrigação do prédio dominante e não para empregá-
la em prédio diverso, ou para vendê-la ou dá-la (26). 

§ 116. — Indivisibilidade das serüidões 

As servidões são indivisiveis (27): 

(24) Fr. 13, pr. D. S. P . K. 8, 3 ; fr. 11, ,pr. D. S. P . U. 
8, 2, LOBÃO, Notas à Mello, 3, 13, § 1.», n. 6, 2.». 

(25) Vej. adiante, § 134, n. 3. 
(26) Fr. 5, § 1.°, D.. S. P . R. 8. 3.° Sed ipse diciit, ut ma-

xime caleis coquendcE et cretae eximendse servirus constitui possit, 
non ultra posse quam quatenus ad eum ipsum fund̂ um opus sit. Fr. 6, 
24, 29, D. eodenl. 

(27) Pomp. fragmeni.: Et servituites divid non possunt, nam 
earunl usus ita connexus est, ut qui eum partiatur, naturam ejus oor-
mumpat; MOUKWN, I . n. I, 1842, ZACAR., § 247; C. C. Português, 
^ . 2.269. 

A indivisibilidade é um dos caiadteres essenciais das servidões, 
tais como elas se acham constitüidas nos códigos modernos. Ainda os 
códigos que as não declaram formalmente indivisiveis, lhes dão efeitos 
que pressupõem a indivisibilidade. Vej. C. C Franc, art. 700, do 
Chile, art. 826. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 DIREITO DAS COISAS  

A) 1. Com efeito a servidão ativa constitue um 
direito uno que adere pleno e inteiro a todas as partes do 
prédio dominante e não se quebra em frações (28). Assim 
se o prédio vem a cair no condomínio de dois ou mais in
divíduos, a servidão subsiste íntegra e perfeita e cada um 
dos condôminos a exerce como se fora o único proprie
tário (29). 

E a servidão não é só indivisível no ponto de vista 
material; também o é no ponto de vista ideal. Na ver
dade se ela não se pode separar em tantas frações quantas 
são as partes materiais do prédio, da mesma sorte não se 
pode dividir em partes ideais correspondentes às partes ma
teriais indívisas: fora por certo absurdo dizer que ao se
nhor da quarta parte de um prédio compete a quarta parte 
de uma servidão constituída em favor do mesmo pré
dio (30). 

11. A indivisibílidade da servidão passiva consiste 
nisto que o ônus, com que grava o prédio serviente, regu-

(28) Fr. 23, § 3, D. de servit. çroed. rustic. 8, 3 : Quaeciunque 
servitus debefur, omnibus ejus partibus debetur, Fr. 6, § 1.'. Comm. 
proed. 8, 4: Per partes servitus imponi non potest, sed nec adquiri. 

(29) Fr; 23, § 3, D. S. P . R. 8, 3 : Et ideo quamvis parti-
culatim venierit (fundús), omnes partes servitus sequitur et ita ut 
singuli recté agant jus sibi esse fundi. C. C. Fr., art. 700, MouR-
LON, 1,4, n. 1.841, C. do Chile, art. 827, Port. 2.269. E' de notar 
que ps comproprietários do dominante, no uso que fazem da servidãoi 
não a podem tomar mais onerosa'ao serviente do que o era quando 
exercida por proprietário singular. 

(30) Fr. 11, D. de servit. 8, 1: Pfo parte dominii servitutem 
adquiri non posse vulgo traditur. Fr. 17, D. eodem. ACCARIAS, nú
mero 267 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 379 

latmente o afeta no seu todo e esse ônus é sempre o mes
mo, único e indiviso, quer eja ela exercida por proprietá
rio singular do prédio dominante, quer por diversos con
dôminos (31). 

JB) Suposto a servidão, ou como direito ou como 
ônus, abranja o prédio em toda as suas parcelas, pode, to
davia, ser limitada a uma parte determinada. E de feito é 
lícito constituir a servidão em favor tão somente duma 
região certa do prédio (32) ou sobre um lugar marcado do 
prédio serviente (33). 

A servidão de trânsito, a de aqueduto, por exemplo, 
gravam de ordinário o local, por onde são efetivamentí 
estabelecidas; mas as regiões do prédio, fora do alcance 
material da servidão, se consideram livres c como tais, sen
do alienadas, passam para o ádquirente (34). 

C) Certas restrições impostas ao modo de exercer 
as servidões não são incompatíveis com o princípio da in-
divisibilidade. 

(31) Fr. 6, § 1.», D. Comm. proed. 8, 4: Per partes servitus 
imponi hon potest. Fr. 13, § 1.» D. S. P . R. 8, 3, ZACAR., § 247, 
not. 9, MouELON. I, n. 1.843, B. CARN., L . 2, § 70, n. 19. 

(32) AccARiAS, n. 267, nota (1) Lobão à Mello, 3 13. § 3, n. 3. 
Pode-se por exemplo estipular que a tirada dágua seja tão somente em 
favor da parte do prédio dominante que ela é destinada a regar. 

(33) Fr. 21, D. S. P . R. 8, 3-: Si mihi concessries iter aqua 
per fundum tuum, non destinata parte, per quam docurem, totus fun-
dus tuus serviet. ACCAR., n. 267, Ord. 1, 68, § 36, C. C. do Chile, 
art. 826. 

(34) Fr. 13, § 1." S. P . R. 8, 3. Et quã primum iter deter-
minatum est, eã servitus constitit; cseíer» partes agri liberae sunt. B. 
CARNEIRO, § 70, n. 20. 
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Aquele que estabelece uma servidão, pode limitar-lhe 
o exercício, como — que o senhor do prédio dominante só 
passa pelo serviente a uma certa hora, em dias alternados, 
a pé e não a cavalo ou a cavalo e não de carro (35); As
sim como também é lícito dividir o uso da água da fonte 
ou aqueduto entre os donos dos prédios dominantes por 
medidas ou por horas (36), 

Sem embargo de limitações desta natureza, as ser
vidões perseveram inteiras e não por frações, tanto em re
lação ao prédio dominante, como ao serviente (37). 

D) Quando o prédio dominante ou ò serviente é 
dividido em regiões que passam a pertencer a proprietá
rios diferentes, cada região se reputa enriquecida (38) ou 
onerada (39) de üma servidão própria e indepen
dente (40). 

Nisto não há divisão da servidão em frações, mas^ 
porque ela é indivisível e adere inteira a todas as partes do 

(35) Fr. 4, § l.«. D. Servit. 8, 1; Lotóo à Mello, 3. 13, § 3.% 
ns. 3 e 4, Ãguas, § 104. 

(36) Fr. 5, § 10, D. Servit. 8, 1; fr. 19. § 4, D. Com. divi-
dund, 10, 3, Resolu^ de 17 de Agosto de 1775. Vej. aidiante § 124. 

(37) MouRLON, I, n. 1.842. 
(38) Fr. 6, § 1.". D. Quemadirtod. servit amit. 8, 6: Si divisus 

est fundus inter sócios regionibus, quod ad servitutem attinet qusé 
ei fundo debetur, perindé est atque si ab initio duobus fundis debita sit. 

(39) Fr. dt. : Sed si is fundus qui servierit, ita divisus est,... 
si certus ac finitus viae locus est, tunc si per longitudinem ejus fundus 
divisus est, eadem omnia servanda erunt, quae si initio constituend» 
ejus servitutis similiter hic duo fundi fuissent. 

(40) AccARiAs, n. 267, nota 1.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 381 

prédio, o Direito a considera em relação a oada região como 
uma entidade distinta e subsistente por si mesma. 

§ 117. — Efeitos da indivisibilidade 

Da indivisibilidade das servidões resultam, entre ou
tros, os corolários seguintes: 

1. A servidão não pode ser adquirida por partes, 
senão inteira e completa. Se, por exemplo, uma parte do 
prédio dominante é vendida, as servidões ativas inerentes 
ao mesmo prédio aderem integralmente à região destacada 
de modo que o comprador as exerce nos mesmos termos em 
que o primitivo proprietário ( 4 1 ) . 

2. Nem tão pouco se perde por partes. Neste sen
tido se o prédio dominante pertence em comum a diversos-
o uso. das servidões por um dos comproprietários impede 
a extinção delas em relação aos que permanecerem em inér
cia durante o prazo da prescrição ( 4 2 ) . 

3. Nem também por partes pode ser demandada. 
Assim a sentença proferida em ação confessaria ( 4 3 ) , in
tentada por um só dos comproprietários do prédio domi-

(41) Fr. 25, D. S. P. R. 8, 3: Si partem fundi má certam 
tibi vendidero, aquaeductus jus, etiam si altenus partis causa plenan-
que ducatur, te quoque sequetur. MOURLON, I, n. 1.841. 

(42) Fr. 10, D. Quemadmodum servit, amit. 8, 6; C C. do 
Chile, art. 886, Port. art. 2.281. 

(43) Vej. § adiante 135. 
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nante contra o dono do scrviente ou contra um só dos 
condôminos do scrviente aproveita e prejudica, quanto ao 
reconhecimento da servidão, a uns e outros, como se todos 
houvessem sido autores c réus (44) . 

§ 118 — Direitos e ônus inerentes às servidões 

A) O senhor do prédio dominante pode usar da 
servidão em toda a latitude que permitem a natureza dela, 
o título de sua constituição e os costumes do lugar (45 ) , 
mas sempre da maneira que fôr menos danosa ao prédio 
serviente (46 ) . 

Assiste-lhe o direito de praticar todos os atos, sem os 
quais o exercício da servidão se tornaria impossível ( 4 7 ) . 

E'-lhe, pois, permitido: 

1. Fazer no prédio serviente, à sua custa, as obras 
necessárias para o uso e conservação da servidão, como 
construiu o aqueduto, abrir e reparar o caminho, praticar 
excavações e assentar pontes (48 ) . 

(44) Fr. 4, §§ 3 e 4, D. Si servit. vendicet. 8, 5. ACCARIAS, 
n. 267, 3.», B. CARN., L. 2, § 70, n. 22. 

Vej. § 135, II adiante. 
(45) MELLO, 3, 13, § 10 nota, B, CARN., L . 2, § 74, n. 30. 
(46) Fr. 9, D. Servit. 8, 1: Ciinliter modo; C. C. Franc, 

art. 102, LOBÃO, Notas à Mello, 3, 13, § 1.», n. 6, 3.°; Águas, § 177» 
B. CARN., L . 2, § 80, ns. 8 e 15. 

(47) Fr. 10, D. Servit.. 8, 1; fr. 20, § 1.», D. S. P. U. 8, 2; 
fr. 3, § 3, D. S. R. R. 8, 3; C. C. Fr., art. 696, do Chile, art. 828, 
LOBÃO, Ãguas, § 110, B. CARN., § 80, n. 1. 

(48) ' C. C. Fr., art. 697, do Chüe, art. 829, Portug., art. 2.276, 
Lobão à Mello, 3, 13, § 1.» n. 3, 2.»; B. CARN., § 80, n. 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 383 

2. Cortar as árvores que de qualquer maneira cau
sam dano à servidão (49). 

3. Meter no prédio serviente mestres de obras s 
operários para os serviços e concertos precisos (50). 

4. Conduzir por ele os materiais para as obras e 
reparos da servidão (51). 

Na prática destes atos se deve iaver de modo que 
não altere as condições da servidão, tornando-a porventura 
mais onerosa ao prédio serviente (52). 

Há ainda a notar: 
Que, concedida uma servidão, se entendem concedidas 

as que são necessárias para o exercício dela. Assim a ser
vidão de tirar água (§ 130, n. 3) acarreta virtualmente a 
de trânsito para a fonte serviente (53). 

B) O senhor .do prédio serviente de sua parte é 
obrigado: 

1. A sofrer os atos que fazem o objeto da servi
dão (54). 

(49) Fr. 4, § 5, D. L. Servit. Vindioet. 8, S; B. CARN., § 80, 
n* 4. 

(50) Pegas Forens. Cap. 226, n. ,37, B. CARN., § 80, n. 9. 
(51) B. CARN., §80, art. n. 10. 
(52) P ^ . Forens. c. 226, n. 7, B. CARN., § 80, n. 7. 
(53) Fr. 3, § 3, D. S. P . R. 8, 3 : Qui habet haustum iter 

quoque Kabere videtur ad hauriendum C. O. Fr., art. 696, Motnujow, 
I . 4,in 1838, do Chile, art. 828, B. CARN., § 80, n. 5. 

ÍJão é mister dizer que isto «e entende quando o terreno, por 
onde o dono do prédio dominante tem de passar, pertence ao dono da 
fonte serviente. 

(54) Fr . 15, § 1.», D. Servit. 8, 1: ut aliquid patiat. 
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2. A permitir os fatos que são necessários para o 
exercício e conservação da servidão (55). 

3. A se abster de qualquer procedimento que possa 
embaraçar o uso dela ou diminuir-lhe as vantagens (56). 

4. A não constituir novfas servidões que prejdi-
qucm as servidões já constituídas (57). 

Mas* como a servidão, por importar limitação da li
berdade natural do prédio, se deve sempre entender em 
termos estritos (58), o dono do serviente pode: 

a) Exercer o direito concedido em favor do prédio 
dominante, uma vez que não prejudique a servidão cons
tituída como passar pelo caminho (59). 

b) Constituir novas servidões da mesma ou dife
rente natureza em favor de outros prédios, contanto que 
não ofendam ou diminuam as servidões preexisten
tes (60). 

(55) Fr. 10, D. ServitS, 1; fr. 20, l.» S. P. U. 8, 2, Ubão 
à Mello, 3, 13, § 1.», .:. 5. 

(56) Fr. 17 pr., D. S. P . U.. 8, 2; fr. 20, § 6, D. eodem; 
fr. 13, § 1.", D. S. P . K. a 3; C. C. Fr., art. 701, do Chile, 830, 
Port., 2.278, Lobão à Mello. 3, 13, § 1.», n. 6, 2.", Águas, § 186. 

;57) Fr. 14, D. S. P. R. 8, 3 : Per quem locum viani ali 
Cessero, per eundem alia aquseductum cedere non potero. 

(58) LOBÃO, Not. à Mello, 3, 13, § 1, n. 6, 3.". Veja-se adma 
§ 114. 

(59) CABEDO, Decis. 74, n. 6, B. CARN., § 32, n. 39, LOBÃO, 
à Mello, L, 3, 13, § 1, n. 7, Águas, § 191, Cód. Fredferic. P . IL 
T. 10, §, 3 n. 2. 

(60) Fr. 15. D. Com., proea. 8, 4: Qui per certum locum iter 
aut actum alicui cessisset, eum pluribus per eundem locum, vel iter, vd 
actumcedereposse, verum est. Fr. 14, D. S. P . R. 8, 3, Voet Comp. 
Jur. 8, 4, n. 5; B. CARN., § 77, n. 15. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 385 

e) Mudar a servidão de um local para outro, con
tanto que a mudança lhe seja útil e em nada ofenda as 

.comodidades do prédio dominante (61) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 689 — O dono de umxi servidão tem direito a fazer 
todas as obras necessárias à sua conservação e uso. Si a ser
vidão pertencer a mais de um prédio, serão as despezas ra
teadas entre os respectivos donos. — 700. 

Art. 700 — As obras a que se refere o artigo antecedente 
•devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, si o contrá
rio não dispuzer o título expressamente. — 701. 

Art. 701 -T- Quando a obrigação incumbir ao dxmo do 
prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando a pro
priedade ao dono do dominante. 

Art. 702 — O dono do prédio serviente não poderá em
baraçar de modo algum, o uso legítimo da servidão. 

Art. 703 — Pode o dono do prédio serviente remover de 
um local para outro a servidão, contanto que o faça à sua 
custa e não diminua em nxida as vantagens do prédio domi
nante. 

Art. 704 — Restringir-se-á o uso da servidão às necessi
dades do prédio dominante evitando, quanto possível, agravar 
•o encargo ao prédio serviente. 

(61) Peg. Forms. Cap. 241, n. 6, LOB., Not. à Mello, 3, 13, 
§ l,n. 7; B. CARN., § 80, n. 30, D. Port., III, art. 471, C. C. Port., 

-axt. 2.279, MouRLON, I, n. 1.845. 
Poderá o dono do prédio dominante mudar a servidão dum lugar 

para outro? Não: MACEDO, Decis. 42, Bag. Resol., Cap. 28, n. 61. 
D. Port, III, art. 469. 

— 25 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 DIREITO DAS COISAS 

Parágrafo único. Constituida para certo fim, a servidão 
não se pode ampliar a outro, salvo o disposto no artigo se
guinte. 

Art. 705 — Nos servidões de trânsito a de maior inclue 
a de menor omts, e a menos exclue a mais onerosa. 

Art. 706 — Si as necessidades da cvltura do prédio do
minante impuzerem à servidão maior larguesa, o dono do ser-
viente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito a ser indenizado 
pelo excesso. 

Parágrafo único. Si, porem, esse acréscimo de encargo 
fôr devido a mudança na maneira de exercer a servidão, como 
no COMO de se pretender edificar em terreno até então des' 
tinado à cvltura, poderá obstá-lo o dono do prédio serviente. 

Art. 707 — As servidões prediais são indivisíveis. Sub
sistem, no caso de partilha, em benefício de cada um dos qui
nhões do prédio dominante, e continvmn a gravar cada um 
dos do prédio serviente, salvo si, por natureza, ou destino, só 
se aplicarem a certa parte de um, ou de outro. 

§ 119 — Divisão das servidões quanto à sua natuteza 

As servidões, atenta a sua natureza, se dividem: 

A) 1. Em urbanas e rústicas., Toda servidão ade
re ao solo (62) . Mas há umas que são estabelecidas para 
utilidade direta dos edifícios, como a de luz, a de não le
vantar mais alto: estas se denominam urbanas ( 63 ) . Há. 

(62) Vej. § 114 acima. 
(63) Para a qualificação de urbana, é indiíerente que o prédio» 

se ache colocado no campo ou na cidade. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 387 

outras que se ligam ao solo sem relação necessária com os 
edifícios que estão na superfície tal é a servidão de trân
sito, a de aqueduto: as servidões desta natureza se dizem 
rústicas (64). 

2. Em contínuas e descontínuas (65). Contínua é 
aquela que, uma vez consumadas as obras que ela pres
supõe, se exerce ou se pode exercer de si mesma, indepen
dentemente de fato ou fatos atuais do homem, como é a 
de passagem dágua, a de luz (66). O característico da ser-

(64) F r . 3, D . de servit. 8, 1: servitutes prsedionHn, alire in 
soli, aíise in superjicie consistunt. 

Há grande controvérsia acerca do que entendiam os Romanos por 
servidão urbana e rústica. 

Sustentam, alguns que a servidão é urbana ou rústica, segundo é 
urbano ou rústico o prédio dominante. (ACCARIAS) : opinião errada, 
porque as servidões que são rústicas, sempre o são, embora muitas 
vezes devidas à ,prédSo urbano, como é a de trânsito, a de aqueduto.. 

Pensam outros que a dita qualificação é ao contrário determi
nada pelo prédio serviente (STRIKIO) : — opinião igualmente errô
nea: — a servidão stillicidii é sempre urtoana, ainda que seja rústico 
o prédio serviente, como acontece se as águas do telhado caem sobre 
um terreno de cultura. 

A verdadieira noção de servidão urbana e rústica é a que exprime 
o texto de PAULO adma transcrito, noção tirada da natureza íntima da 
servidão. VINNIO, Com., ao § 1.°, J . Servit., 2, 3, n . 3 . Du COURROY 
e ORTOLAN ao cit. § 1." da I . 

(65) MüHLENBRUCH, § 274, Criação dos Glozadores, esta tec
nologia íoi evidentemente inspirada pdo fr. .14, D. Sersnt., 8, 1., 
Adotaram-na os Códigos modernos: C. C Fr . , art . 668, C. C. do 
Chile, art. 822, C. C. Port., art. 2.270, § 1." e 2.». Vej. CARDOSO, 
Praxe, verb. Servit. LOBÃO, Notas à Mello, L,. 3, 13, § l.", n. 12, 
B . CARN., L . 2, § 78, n . 36. 

(66) Os atos de homem que a idéia de servidão contínua ex-
clue, são os de exercício e não os de conservação e reparo. Assim não 
Jhe tira o caráter die continua o concerto de que, por exemplo, possa 
carecer a de aqueduto. 
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yidão contínua consiste antes na possibilidade da conti
nuação do exercício sem necessidade de atos humanos do 
que na seqüência ininterrompida do exercício (67). As
sim a servidão entra na classe das contínuas, desde que o 
exercício dela pode ser contínuo, sem fato de homem, em
bora lessz exercício esteja sujeito a interrupções por aciden
te por força maior ou por lei da natureza (68). 

Discontínua se diz a servidão, cujo uso depende de 
atos pessoais do senhor do prédio dominante: tal é a ser
vidão de trânsito, a de tirar água. E assim se denomina 
porque os atos de exercício não são contínuos, mas repe
tidos e a intervalos (69). 

(67) MouRLON, I, n . 1.815; ZACARIAS, § 248, 2.». 
(68) Tai é servidão da passagem dágua e de esgoto de águas 

pluviais: a primeira pode ser interrompida no seu exercício por des
truição acidental do aqueduto; a segunda só se exerce quando cae 
chuva. 

(69) F r . 14, pr., D . Servit., 8, 1: Nemo enim tam perpetuo, 
tam continenter ire potest ut nullo momento possessio ejus intenpdlari 
videatur. 

Há uma distinção moderna que até certo ponto coincide com a 
divisão das servidões em contínuas e descontínuas. Segundo essa dis
tinção umas servidões consistem no jus hahendi, isto é, no direito de 
ter obras externas e gozar do estado de coisasresultante (contínuas) 
e outras no direito de praticar atos pessoais de exercício {descon
tínuas). 

SAVIGNY divide as servidões em três cüasses: 
1.' classe: servidões negativas (quse in non faciendo consistunt). 
2."-classe: servidões positivas, cujos atos de exeracio são atos.in

dependentes em si e não dizem respeito ao prédio serviente, sendo 
duma maneira mediata, como o jus iteneres ( servidões descontínuas). 

3." classe: servidões positivas, cujo exercício se acha intimamente 
ligado à posse do imóvel, como a tigni immittendi, aqueeductus, (con
tínuas). Vej. Poss., § 46. 
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3. Em aparentes e não aparentes (70), 

Aparentes são as que se revelam por obras exteriores, 
como á de vista por uma janela, a de passagem por uma 
porta, a de aqueduto. 

Não aparentes, ao contrário, aquelas cuja existência 
não se manifesta por sinais externos, como a de não levan
tar o edifício mais alto, a de trânsito sem caminho visivel. 

JB) A classificação das servidões em urbanas c rús
ticas, de grande importância no Direito Romano, no nos
so Direito é apenas de um valor puramente científico {77). 

Ao contrário, a divisão em contínuas e discontínuas, 
aparentes e não aparentes, suposto sem caráter legal, tem 
significação prática, Na verdade as servidões que se agru
pam numa daquelas classes, a certos respeitos não se regem 
pelo princípios que são aplicáveis às das outras clas
ses (72). 

C) A servidão pode ser: 
Contínua e aparente, como a de levada dágua; 
Contínua e não aparente, como a de não levantar o 

edifício mais alto; 

(70) C. C. Fr., ant. 689, do Oiite, ait. 824, Port.. ait. 2.270, 
§§ 3 € 4. ROCHA, Direit. Civel, § 589, D. P . I I I ; art. 442. 

(71) MELLO, 3, 13, § 10: "Diferentia inter servitutes urbanas 
et rústicas m praxi niilla est. B. CARN., L - 2, § 70, n. 3. A dita 
divisão foi reproduzid? no C. C. fr., art. -687, mas não se lhe atri--
'buiu efeito prático, ZACAR., § 248. 

(72) As regras acerca da aquisição das servidões variam segun
do das são ccmtmuas ou diescontínuas, aiparentes ou não aparentes. 
.Vej. § 133, a'diante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 DIREITO DAS OOISIAS 

Díscontínua e aparente, como a de trânsito por ca
minho aberto no terreno; 

Discontínua e não aparente, como a de trânsito, a de 
tirar água, sem caminho visivel (73). 

§ 120 — Classificação das servidões quanto à origem 

Ãs servidões, no ponto de vista de sua origem, se 
dividem em duas classes, a saber, em: 

a) Servidões legais, 
b) Servidões convencionais (74). 

I. Há certas servidões que resultam inelutavelmente 
da situação dos prédios, como a de receber as águas que 
naturalmente correm do prédio superior. Estas servidões 
se denominam naíurais. Há outras que, suposto se não 
possam considerar efeitos necessários da natureza, são, to
davia, indispensáveis, para o conveniete aproveitameto das 
riquezas e utilidades do prédio. A lei as cria e estabelece 
como providências de interesse comum. As ditas servidões 
formam a classe das servidões legais, nas quais se costu
mam incluir as naturais, constituindo ambas uma só 
classe. 

O característico das servidões legais está nisto — que 
elas são ônus impostos pela lei a um prédio em favor de 

(73) MouRWN, I, n. 1.818. 
(74) MouRix>N, I, 1.663; ZACAR., § 234; LOBÃO, Águas, pa

rágrafos 155 e Í56. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 39Í 

outro, sem necessidade do consentimento do dono do ser-
viente (75). 

A servidão legal ou deriva imediafâihente da lei 
(76), ou carece, para ser realmente constituída, de certas 
diligências que deve praticar o senhor do prédio domi
nante (77). 

II. As servidões restringem a liberdade do prédio 
serviente, cerceando o domínio: donde vez que, fora dos 
casos declarados na lei, não podem ser estabelecidas senão 
com consentimento de quem é dono do prédio que elas 
gravam. 

As servidões desta classe são constituídas por conven
ção, testamento ou prescrição; mas, como é mais freqüente 
constituí-las por convenção, tomam a denominação de — 
convencionais (78). 

SERVIDÕES LEGAIS 

§ 121. A. — Servidão natural de escoamento das águas 

1. O prédio inferior, por virtude de sua própria 
situação (79), está sujeito ao ônus de receber as águas 

(75) Vej. adiante, § 121 a 127. 
(76) Vej. adiante, § 121. 
(77) Vej. adiante, § 122 a 127. 
(78) MERLIN, Repert., Verí). Servitute. 
{79) Fr. 1, § 23. D. de aqua et aqu. pluv. arcend., 39,3: Si ía-

men lex non sit agro dieta, agri naturam esse -servandam et sempre in-
feriorem superiori servire. Fr. 2 pr., fr. 22. D. eodeiH. LOB., Ãgiias, 
§ 158. Dissertação sobre as águas pluv., § 41; C. C. fr., art. 640; 
C. C. .do Chífe, art. 833; Port., art. 2.282. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 DIREITO DAS COISAS 
» . 1 • • — I I • . . ! — l l l - l !• I I I — . — I l . i . . — - — I I . . — - . • • • • • . . fc, 

que naturalmente e sem obra humana correm do prédio^ 
superior (80 ) . 

2. A dita servidão, segundo a noção dada, entende 
tão somente com as águas pluviais (81) e com as que 
nascem espontaneamente do prédio superior (82) , en
tanto que seguem a direção que lhes imprime a configu
ração nativa do solo (83 ) . Não pode, pois, ser invocada: 

1.° Para as águas, ainda as pluviais e as nascidas na
turalmente, que são en^aminliadas para o prédio inferior 
por trabalho humano, como as que caem do telhado, as: 
que são reunidas em canal ou esgoto (84) ; 

2," Nem tão pouco para as que brotam de fonte 
aberta por indústria humana, embora se lhes deixe seguir a 
inclinação natural do terreno (85) . 

Nestes dois casos, visto corno não se verificam as. 
condições da servidão natural, ao dono do prédio inferior 
assiste o direito de se opor à imissão das águas nas suas 
terras (86). 

(80) ÍFr. I, § l.', D. aq. et. aq. píuv. arcend 39,3; LOB.,. 
Ãguas, cit., § 41; Doutr. das Ag., § 217 e nota 476;; MÕUIOON, T,,;iniú-
mero 1.668; ZACH., § 235., 

(81) Cit.fr. 1, § l.», P , eodttn. 
(82) Fr. 1, § 2, D. eodem; MotmtON, I . n . 1.668. 
(83) Ff. 1,1 l.«. D, eddem. 
(84) Fr . i, § l.", D. eodem; Ctrai qiris, manu feoerit quo aiiter 

Bíueret quam soleret. Fr. 8, % 5, D. si servit.vindicât., 8,5; LOBÃO,. 
Águas, § 157 e 158; Disset. sobre as ag. pluv., § 40. 

(85) Ix)BÃo, Aguas,^% 159; MOURDON, I, n, 1.668. 
(86) ãPr., 1, § l.". D, aq. «t ag. pluv. arceod., 39,3: Totien®--

que locum halbet quotiens manú facto opere agro aqua oocitura estj. 
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Todavia, por exceção à doutrina exposta, a lei, em 
favor da agricultura, permite ao dono do prédio superior 
dar esicoante, por pequenos sulcos (87), para o prédio in
ferior, às águas cuja estagnação é prejudicial às sementei-
ras ou à colheita dos frutos (88). 

3. Da servidão natural de escoamento das águas 
resulta para o dono do prédio inferior a obrigação Me não» 
embaraçar o fluxo das águas do prédio superior para o 
seu, levantando, por exemplo, açude ou muro que as des
vie ou represe (89). 

E o senhor do prédio superior fica inibido de nele 
praticar obras que tornem a servidão mais onerosa:, como. 

jd est: cum quis manu fecerit quo aliter flueret quam natura soleret; 
si forte iiramttendo eam aut maiorem fecerit aut citatiorem aut vehe-
mentiorem, aut si cuitíiprimendo redundare effecit. L,OBÃO, cit. Dissert., 
§§40e41 . 

E ' de notar que nas ihipóteses aíludidas cessa a ação negatórir.. 
se o dono do préfdio superior adquiriu a servidão convencional de 
esgoto de águas. Vej. § 130-A, in fine adiante. 

(87) Fr. 1, I 3. D. aq. et aq. pluv. armid., 39,3^ Trebatius 
qiiod, fruníenti duntaxat quoerendi causa aratro factum solum excipit,. 
§ 4 . . . fossas agrorum siccandorum. causa faotas... non tamen cor-
rivandae aquiae causa fieri. 

(88) Fr. 1, § 3,9. D. eodem. l/mÃo, átaàai Dissert., § 53;;. 
MouRLON, I, n . 1.670. 

O escoamento (por pequenos sulcos) não pode ser permitido se
não em caso de necessidade absoluta. 

(89) Fr. 1, § 13, D. eodem: Sdendum est hanc actionem supe— 
riori adversus inferiorem coiiípetere ne aquam quiae natura fluat, opere-
facto inhibeat per suum agram decurrere. B.. CARNEIRO, L. . 2^ § 30j, 
n. 9. 
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a juntar as águas em canal e imprimir-lhes mais rapidez e 
veemência ( 9 0 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 563 — O dono do prédio inferior é obrigado à rece
ber as águas que correm naturalmente do superior. 

Si o dono deste fizer obras de arte, para facilitar o es
coamento, procederá de modo que não peiore a condição na
tural e anterior do outro. 

Art. 564 — Quando as águas, artificialmente levadas ao 
prédio superior, correrem dele para o inferior, poderá o dono 
deste reclamar que se desviem, ou se lhe indenize o prejuizo, 
que sofrer. 

Art. 565 — O proprietário de fonte não captada, satis-
Jeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir o 
curso natural das águas pelos prédios inferiores. 

Art 566 — As agitas pluviais que correm por lugares pú
blicos, assim como as dos rios públicos, podem ser utilizados, 
por qualquer proprietário dos terrenos por onde passem, ob
servados os regulamentos administraitivos. 

Art. 567 — E' permitido a quem quer que seja, mediante 
prévia indenização aos proprietários prejudicados, canalizar 
em, proveito agrícoja ou industrial, os águas a que tenha di
reito, através de prédios rústicos alheios, não sendo chácaras 
ou sítios murados, quintais, pátios, hortas ou jardins. 

(90) Fr. e § ck.: et inferiori adversus superiorem ne aliter 
aquaixi inittat quam fltiere natura solet. IX>BÃO, cit. Dissert., § 40, 
Á^zs, § 158; B. CARNEIRO, § 30; n. 9; MOURION, I, n. 1.669; 
<C. C. do Chile, art- 833, PorL, art. 2-282. 
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Parágrafo único. Ao proprietário prejudicado, em tal 
caso, também assiste o direito de indenização pelos danos, que 
de futuro lhe advenkam com a infiltração ou a irrupção das 
águas, bem como com a deterioração das obras destinadas a 
canalizáAas. 

Art. 568 — Serão pleiteados em ação sumária as questões 
relativas à servidão de águas e às indenizações correspondentes. 

AH. 584 — São proibidas construções capazes de poluir, 
-ou inutilizar para o uso ordinário, a água de poço ou fonte 
alheia, a elas preexistente. 

Art. 585 — Não é permitido fazer excavações que tirem 
ao poço ou à fonte de outrem a água necessária. W, porem, 
permitia/) fazê-las, si apenas diminuirem o suprimento do poço 
ou da fonte do vizinho, e não forem mais profundas que as 
deste, em relação ao nível do lençol dágua. 

Art. 586 — Todo aquele que violar as disposições dos 
arts. 580 e seguintes, é obHgado a demolir as construções fei-
tos, respondendo por perdas e danos. 

;§ 122. B. — Servidão de passagem dágixa (aquoeductus) 

1. No intuito de proteger a agricultura, a lei con
fere ao proprietário de uma herdade o direito de conduzir 
para ela, pelos prédios intermédios, em levada ou aque-
duto, as águas de que pode legalmente dispor ( 9 1 ) . 

(91) Alvará dte 27 de Novembro de 1804, § 11. 
Esta servidão, criadia pela legislação inoderiia, antes de ter sido 

«íopressainente consagrada em lei, já era recebida em Portugal na prá
tica de julgar. PEGAS, Por., 7, cap. 241, n. 3, LOBÃO, Dissertação 
.-sobre o cit. Alv. de 27 de Nov. de 1804, § 3. 

Em França foi ela estaibdecida e regulada pela lei de 29 de Abril 
>de 1845, sendo para notar que as disposições capitais daquela lei coin-
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Este direito, depois de efetivamente constituido, for
ma a servidão legal denominada servidão de passagem da 
água (92). 

2. A dita servidão, segundo se induz de sua noção, 
não pode ser reclamada senão por quem é senhor da her
dade (93) por domínio pleno, ou útil (94). 

Não tem ela por objeto o uso de águas alheias, se
não a passagem oü condução de águas, cujo uso ou pro
priedade pertence por título preexistente ao dono da her
dade dominante (95), como são as que brotam em ter
reno seu, as que o atravessam (96) ou lhe passam pela ex-

ddam com as do nosso citado Alv. de 27 de Nov. de 1804. Consa
gra-a também o C. C. do CJiile, art. 861 e seguintes. 

(92) Alguns dos nossos escritores a dienominam — servidão 
aqueduto. — Preferimos por mais expressiva a denominação francesa 
— servidão de passagem dágua. Há taníbemi servidão de aqueduto 
convencional, § 130-A, áidiante. 

(93) -Alv. de 27 de Novembro de 1804, § 11. 
"Em qualquer das províncias do reino onde... algum proprie

tário empreender ou tirar... canal ou levada para regar suas 
terras". 

(94) IjOBÃo, cit., Dissert., % 17. Não podem, pois, requerer 
esta servidão o locatário, o comodatário e quantos ipossuem em nome 
alheio. Pode-o, iporem, aquele que tem posse habffl para a ação Publi-
ciana (§ 88) porque um tal possuidor é equiparado ao proprietário,. 
IvOBÃo, cit. Dissert. e cit. § 17. 

(95) Alv. de 27 de Novembro de 1804, § 11, LOBÃO, dt. 
Pissert., § 12. D. Port., III, art. 405, PEREIRA E SOUZA, nota 1.022. 
Assim o dono de uma herdade não pode obter esta servidão para. 
a passagem de água, que pertence a um terceiro e die que não dispõe. 
No m e ^ o sentido o Direito francês: MOURWN, I, a. 1,695. 

(96) LOBÃO, cit., Dissert., § 13; PEREIRA E SOUZA, cit. nota. 
1.022. Concebe-se facilmente que muitas vezes a água que nasce 
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trema, as que são cedidas pelo dono do prédio vizinho ou 
as que tira do rio público (97). 

3. Criada por lei para favorecer tão somente a 
agricultura, a aludida servidão não pode ser concedida se
não para as águas que são destinadas aòs usos e serviços 
dos estabelecimentos rurais (98) e não para as que teriam 
de ser aplicadas aos usos puramente domésticos ou no ser
viço de fábricas industriais, 

4. A servidão de passagem dáguas não resulta ime
diatamente de decreto da lei, mas se constitue por autori
dade do juiz, a requerimento do senhor do prédio domi
nante, mediante certas diligências (99), 

E pois que a ninguém é dado se aproveitar gratuita
mente da coisa alheia, aquele que reclama a servidão, é 

ou passa em terreno die quem pretende a servidão, não possa ser tra
zida ao local, onde é necessária, senão atravessando terras alheias. 

(97) Alv. de 27 de Noveníb. de 1804, § 11, verb. se de al
gum rio, ribeira... LOBÃO, cit. Dissert., § 7 e 9 ; PEREIRA E SOT'ZA, 
cit., nota 1.022. 

(98) Alv. de 27 de Noverob. de 1904, § 11 : "Para regar 
cs suas terras. § 12: ou seja para o rega de terras ou para alguns 
engenhos. LOBÃO, d t . Dissert., § 1 a 6 e 16; SOUZA, d t . not. 1.022, 
Doutr. das Ag., nota 228; MotruLON, I, n . 1.692. 

O C. do Chile, art . 861, permite a servidão de passag«n de 
águas também para o uso de máquinas industriais. 

E* de notar que a nossa lei (§ 11) abre uma exceção em favor 
das povoaçoes, permitindo^hes o estabdedmento da dita servidão 
para usos domésticos. 

(99) Cit. Lei, § 11. Qtanto ao processo, v d . PEREIRA E 
SOUZA, nota 1.022. 
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obrigado a compor ao dono do prédio serviente os prejuí
zos e danos que com o estabelece-Ia lhe causa (100). 

5. São passíveis desta servidão todos os prédios 
circunvizinhos, exceto os quintais., hortas, jardins, poma
res e cercas de casas rústicas ou urbanas (101). 

6. O dono do prédio serviente é obrigado ã consen
tir na construção, pelo local judicialmente marcado, das 
obras necessárias para a servidão (102). E lhe fica salvo 
o direito: 

(100) Cit. Lei, § 11: "Pagando-se-lhe o prejuizo por arbí
trio de louvados". Antes de se constituir a servidão, deve o autor 
diepositar o preço da indenização. 

Há quem pense que a servidão legal de passagem dágua importa 
exjproipriação da coisa alheia e como tal se acha virtualmente abo
lida piela Const. Polít. do Imp., a qual (art. 179, § 22) só admite 
a desapropriação .por motivo de utilidade pública. 

Esta ofMnião nos parece de todo ponto errônea. 
À dita servidão tèm por causa a trtilidàde da agricultura, utili

dade que aproveita a sociedade e que, portanto, entra na dfefinição 
de utilidade pública. Uma coisa se diz de utilidade pública, ou quan
do è diretamente utíl à entidade coletiva — Estado, província, ou 
muniicípio, como os edifícios públicos, praças de guerra; ou quando 
é imediatamente útil ao indivíduo, e ao mesmo tempo ao Estado, 
como a agricultura, a indústria, o comércio, a fundação da família. 
Neste sentido é a alocução — utilidaide pública — empr^jada pela 
pruria Constituição Política do Império, art. 179, § 2. 

(101) Alv. de 27 de Nov. de 1804, § 12: Exceto, porem, 
as quintas nobres e muradas e os quintais dos prédios urbanos nas 
cidades ou vilíls. 

MouRLON, I, n. 1.698: à Texc^rtion des maison®, sours, jardins,. 
pares et enclos attenant aux habitations. 

"As casas e os pirrais, pátios, hortas e jardins que delas depen
dem não estão sujeitas à servidão de aquedutos". C. C. do Chile,, 
art. 862. 
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a) De a todo o tempo murar e cercar o terreno, 
contanto que não embarace a passagem da água (103). 

b) De mudar o aqueduto ou levada de ura local 
para outro, uma vez que a mudança seja feita à sua custa, 
sem ofensa da servidão e precedendo autorização do-
juiz (104). 

7. Os proprietários dos prédios vizinhos, bem co
mo o dono do prédio serviente, podem reclamar partici
pação no uso da água trazida pela levada ou encanamento 
(105), mas para isso é mister que concorram os requisi
tos seguintes: 

1." Que a água seja comum a uns e outros ou ti
rada de rio público (106). 

2." Que pela sua quantidade baste para todos: 

(102) Cit. AIT. , § 11. 
(103) Cit. Alv., § 11. Neste caso oessa a serventia de ca

minho e portanto ao senhor do prédio dcMninante só será permitido 
penetrar no terreno serviente para concertos e reparos.. E' esta & 
verdadeira inteligência do art., § 11. Vej. LOBÃO, Dissert., d t . , 
§ 66; SOUZA, nota 1.022. 

(104) Git. Alv., § 13. 
(105) Cit.x Alv., § 13. 
(106) LOBÃO, dt., Disserf., § 70; P . E SOUZA, nota 1.022. 

Esta servidão é de passagem e não de tirada dágua. Assim no caso 
íigurado só pode pedir divisão dágua aquele que já tem düreito à 
ela, ou ao uso dela ou porque é tirada do rio pútiffico, ou porque Ihe-
pertence em comum com os outros. Nada na verdade é mais justo do 
que conceder o direito de ter parte no aqueduto ou levada à aquele 
que, tamibem por ser proprietário vizinho e dispor da água, poderia 
reclamar a dita servidão de passagem dágua, uma vez que ele con
tribua com a sua quota de <iespesa. 
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3." Que paguem ao dono do aqueduto ou levada a 
respectiva quota parte de despesa de construção e re
paro. (107). 

§ 123. C) . — Escoante de águas estagnadas 

1. Pelo mesmo motivo de proteção aos estabeleci
mentos rurais (§ 122) é permitido ao dono dé uma her
dade abrir pelos prédios vizinhos escoadouro para as águas 
que nela se acumulam em dano da cultura (108). 

O fim desta servidão é dar saída às águas estagnadas, 
qualquer aliás que seja a origem delas, ou provenham da 
inundação dos rios, oü de fontes artificais, ou consistam 
em paués naturalinente formados (109). 

2. O esgoto se pode fazer por valas, canais, regos ou 
por encanamentos subterrâneos (110). 

3. A dita servidão só pode ser concedida: 

1.° Quando não há saída para as águas pela pró
pria herdade (111); 

(107) Cit. AW. , § 13. A divisão, não chegando os interes-
•âádos à acordo, se faz a juizo de louvados. 

- (108) Alv. de 27 de Novemb. de 1804, § 11: ou í»ra as 
esgotar, sendo inundadas- Lei francesa dfe 28' de Abri! de 1845; 
MotTRLON/I, n. 1691; C. C. do Chile ,art. 860. Há também ser
vidão convencional dte esgoto de águas: vej. adiante, § 130-A. 

(109) LOBÃO, Dissert., sobre o Alv. de 27 dte Novembro de 
1804, § 19 e 23; MÒURIX)N, L n. 1696. 

(110) Q t . Alv., § 11: "allguni- canal ou levada... para as 
.^.«sgotar". LOBÃO, àt.'Dissert., § 22, in fine. 

(111) LOBÃO, á t . Dissert., % 22, in fine. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS -401 

2.° E mediante a prévia indenização das perdas e 
danos que com ela se causar ao prédio serviente (112). 

Constitue-se com as mesmas formalidades que se re
querem para a de passagem de águas (113). 

§ 124. D) . — Servidão de águas supérfluaa 

1. O domínio e a posse das águas particulares per
tencem ao dono do prédio em qu€ nascem (114). Pode ele, 
pois, livremente aproveitá-las, empregando-as e ainda 

(112) Cit. Alv., § 11. 
(113) Cit. Alv. § 11; SOUZA, not. 1022. 
Não se deve confundir a servidão de escoante de águas estag

nadas com a servidão natural de escoamento das águas (§ 121). 
Esta é um resultado necessário da situação relativa dos prédios, 

dá saída tão somente às águas pluviais e as que nascem espontanea
mente no prédio dominante, exclue a intervenção do trabalho hu
mano e não impõe a obrigação de icdenizar ao senhor do prédio 
serviente. 

Aquela,, ao contrário, Í̂  é criada pela lei, admite obra humana, tem 
por fim abrir passagem às águas estagnadas, qualquer que seja a 
procedência delas, e não pode ser estabelecida senão com prévia in
denização do dono do prédio serviente. 

Assim que, dado o caso de falta de ailgum dos requisitos da ser
vidão natural, pode o dono do prédio superior reclamar o cstabe-
leciniento da servidão legal de escoante dais águas que venham a se 
estagnar nas suas terras. 

(114) Resoluç. dte 17 die Agosto de 1775: "Hei por bem de
clarar que o domínio e posse das águas de que se trata, sendo estas 
como são particulares, pertencentes aos donos das quintas, onde tem 
seu nascimento"... 

E' de notar que a corrente dágua que não é pública, pertence 
ao dono do prédio que atravessa enquanto não lhe transcende os li
mites. Vej. § 26, 3, acima. 

— 26 
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consumindo-as nos usos a que são destinadas, como em 
regar a terra, mover máquinas: o fluxo natural delas não 
dá direito em favor dos prédios inferiores (115). 

Mas, se satisfeitas as necessidades do prédio donde 
deriva a corrente, restam sobras; a essas sobras teem direito 
os donos dos prédios inferiores (116). 

2. Este direito constitue uma verdadeira servidão 
legal; é serviente o prédio onde brota a nascente, e domi
nantes os prédios inferiores: o objeto da servidão é o uso 
o gozo das águas supérfluas. 

3. O dono do prédio superior não pode praticar 
atos que perturbem ou suprimam a dita servidão, como por 
exemplo, desviar as águas desaproveitadas para leito di
verso daquele por onde naturalmente correm para os pré
dios inferiores (117). 

4.* E pois que esta servidão é de uso e gozo dágua 
c não de aqueduto, aos donos dos prédios inferiores não é 

(115) ResoJuç. citada: "o decurso natural deJas pelo ribeiro 
por onde desaguam, não pode sCTvir de argumento jurídico em favor 
dos prédios inferiores". LOB., Águas, § 70 e 71; B. CARN., L . 2, 
§ 30, n. 2, § 31, n. 11; C. C. franc, art. 637. 

(116) Resoluç. citada, verb.: cuja declaração sou servido fa
zer. . . 

A lei n. 601, de 18 de Setembro de 1850, art. 16, § 3, declara 
que ficam sujeitas a esta servidão as terras devolutas que pelo Es
tado forem vendidas aos particulares. A citada lei a este respeito 
não criou direito novo, mas fez aplicação expressa de um princípio 
preexistente a uma hipótese que se ligava ao assunto de que trata. 

(117) Resoluç. citada. 
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lícito, por força dela, fazer açudes ou levadas no prédio 
superior, salvo se por convenção adquiriram esse di
reito (118). 

5. Se as sobras são insuficientes para fornecer a 
cada um dos prédios inferiores, sem prcjuizo de uns e de 
outros, a quantidade dágua de que careçam, aos donos 
desses prédios assiste o direito de requerer a divisão por 
dias ou por horas (119). 

§ 125. E ) . — Servidão de trânsito do prédio encravado 

1. Acontece às vezes ter alguém um prédio encra
vado, isto €, sem serventia de caminho pelos prédios vizi
nhos para a via pública (120). 

O terreno destarte insulado perderia de seu valor e 
utilidade, se não fosse permitido dar-lhe saida pelas her
dades que o circundam. 

A lei confere ao senhor do prédio encravado o direito 
de reclamar e estabelecer servidão de trânsito por uma das 

(118) Por compra, testamento, prescrição: vej. § 133 adiante. 
A citada Lei n. 601, art. 16. § 3, no caso a que alude, confere 
não só a servidão das águas supérfluas como a de aqueduto pc!o 
iprédio superior, com o ônus de indenizar benfeitorias e o terreno 
ocupado. 

(119) Resdluç. d t . : "E que entre estes se repartam os ditos 
sobejos por dias ou por horas, com um prudente arf>ítrio de louvados 
e a contento das partes". 

,'(120) O encravamento pôde resultar: 
Do desabamento do terreno pelo lugar por onde se ligava à es^ 

trada .pública; 
Da venda ou arrematarão de uma secção que se destaca de uma 

£azenda; 
Da partiHia e divisão de terras que estão em comum. 
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herdades confinantes, mediante indenização dos danos e 
prejuizos resultantes (121). 

2. Esta servidão só é admiJssivel quando tem por 
fim a comunicação com fontes, estradas públicas ou portos 
de embarque (122). 

Deve ser constituída pelo lugar que fôr mais conve
niente ao prédio dominante e menos prejudicial ao ser-
viente (123). 

3. No estabelecê-la se observam as mesmas formali
dades que na servidão legal de passagem de águas (124). 

(121) Rq)ertório das Ord., tom. 4, pág. 884 nota; SILVA^ 
ad ord., 4, 1 pr., art. 6, n. 18, Doutrina das Aç., § IIS; LOEÃC, 
Dissert. sobre o Alv. de 27 de Novembro de 1804, § 5 e 90; C. 
C. francês, art. 682, do Chile, art. 847 e 848; Port., art. 2309 e seg. 

O nosso estimavel praxista SOUZA PINTO (nota 227 ao § 115 da 
Doutrina das Aç.), entende que a servidão legal, de que se trata, 
é incompatível com a disposição do § 22 do art. 179 da Const. poé
tica do Império. Uma semelhante opinião nos parece infundada pelas 
razões expostas em a nota 10 ao § 122, E assim o pensaram emi
nentes escritores portugueses que trataram do assunto sob o domínio 
do § 21 do art. 145 da Carta Constituciinal de 1826 § que n.to. é 
senão a reprodução do citado §_22 do art. 79 da nossa.Const. 
CORREIA TEXLES, Doutrina das Âç., § 116; ROCHA, § .591. 

Hoje a questão se acha etrí Portugal legislativamente resolvida 
n̂ o sentido exposto: vej. C. Civil, art. 2.309 e seg. 

Entre nós a doutrina deduzida no texto tem recebido consagra
ção prátíca, como se vê de um Acordam da Relação do Rio de Ja
neiro sumariado na Jurisprudência do Dr. MAFRA, verb. servidão. 

(122) Lei de 3 de-Julho de 1773, § 12 confirmada nesta parte 
pelo Decreto de 17 de Julho de 1778. 

(123) Doutrina das Ações, nota 227; LOB., d t . Dissert., § 5 
e 90. 

(124) Doutrina das Ações, cit. § 115; LOBÃO, IOC. d t . 
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CÓDIGO CIVIL 

Art. 559 — O dono do prédio rústico, ou urbano, que se 
achar encravado em outro, sem saída pela via pública, fonte 
ou porto, tem direito a reclamar do vizinho que lhe deixe pas
sagem, fixando-se a esta judicialmente o rumo, quando pre
ciso. —• 709, 11. 

Art. 560 — Os donos dos prédios por onde se estabelece 
a passagem para o prédio encravado, teení direito à indeni-
zação cabal. 

Art. 561 — O proprietário que, por culpa sua, perder o 
direito de trânsito pelos prédios contíguos, poderá exigir nova 
comunicação com a via pública, pagando o dobro do valor da 
primeira indenização. 

Art. 562 — Não constituem servidão as passagens e atra-
vessadoiros particulares, por propriedades também particula
res, que se não dirigem a fontes, pontes, ou lugares públicos, 
privados de outra serventia. 

§ 126, F ) . — Servidão negativa de janelas e frestas 

1. Não é permitido ao dono de uma casa abrir ja
nelas e frestas (125) ou construir terraço (126) na parede 
qUe dá para o campo, jardim, quintal, pátio ou edifício 

(125) Presta é uma pequena abertura na parede, destinada 
à dar vista (ord., L. I, 68, § 24; LOBÃO, Casas, §169) . 

(126) A ond. (1,68, § 24) diz eirado que é o mesmo que 
terraço ou terrado. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



406 DIREITO DAS CXDISAS 

alheio, salvo havendo de permeio o espaço de vara e quar
ta (127). 

2. Esta proibição constitue uma verdadeira servi
dão negativa, criada pela lei em favor do prédio para o 
qual não se podem abrir janelas ou levantar terraço, em 
prejuízo daquele em que por virtude da dita servidão não 
é lícito fazer tais obras (128), 

Tem a dita servidão por fim impedir que o prédio 
dominante seja devassado do prédio serviente (129), 

3. Se entre um e outro prédio medeia o espaço de 
vara e quarta ou mais, falece uma das condições essenciais 
da servidão: nesse caso subsiste plena a liberdade da casa 
c o dono pode. livremente abrir janelas ou fazer terraço 
para o lado do prédio contíguo, se assim lhe aprouver. 

Na proibição exposta não se incluem: 

(127) Ord., L. I, T. 68, § 24; B. CARN., L . 2, § 54, n. 14 
e 16, C. C. ir., art. 671. "Sem coisa alguma se meter em meio" 
palavras da cit. ord. 

Os. nossos escritores explicam aquelas palavras pela disposição 
do § 33 da mesma ord. que marca para o caso de que aí trata, o 
espaço intermédio de vara e quarta. PEGAS, à d t . ord. e cit. § 
e n. 4 (tom. 6 ) ; LOBÃO, Casas, § 157. 

(128) O principio é que cada um pode abrir na sua casa as 
janelas que lhe aprouver. A servidão negativa de janelas importa 
restrição ao dito princípio. Ord., cit., § 24; B. Com., § 54, n. 1. 

(129) LOBÃO, Casas, § 158. E' verdade, como observa LOBÃO 
no lugar citado, que a ária ou quintal vizinho podem ser devassados, 
ainda recuada a parede, onde se abram as janelas, vara e quarta; 
mas convení observar que o devassamento de maior distância não é 
tão vexatório. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 407 

1.° Os terraços cercados de parede tão altas que 
tornem impossível o devassamento do quintal ou edifício 
vizinho (130) . 

2.° Nem tão pouco as seteiras (131) praticadas em 
altura tal que só sirvam para a luz e não para a vista 
(132) . Por mais antigas que sejam as seteiras, não fi
cam constituindo servidões e pois pod^em ser tapadas pe
las construções do dono do prédio para onde dão (133) . 

4. A aludida servidão se extingue pela anuência dos 
atos proibidos durante ano e dia, isto é: extingue-se se se 
fez a janela, fresta ou terraço e o dono do quintal ou edi
fício contíguo, estando presente, deixou passar ano e dia 
sem se opor à obra (134) . 

CÓDIGO CIVIL 

Irí . 572 — O proprietário pode levantar em seu terreno 
as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos 
e os regulamentos administrativos. 

Art. 573 — O proprietário pode embargar a construção 
do prédio que invada a área do seu, ou sobre este deite go-

(130) Or., L. I, T. 68, § .24, B. CARN., § 54, n. 17. 
Pode-se construir terraço do simples peitoriU, mdradouTo ou sotéa, 
lima vez que sejam afastados vara e quarta da parte externa do lado 
do quintal ou casa vizinha. LOBÃO, Casas, § 181. 

(131) Seteiras ̂  SÃO aberturas oWongas destinadas à dar luz 
e não vista e nisto sè distinguem das frestas. LOBÃO, Casas, § 169. 

(132) Ord., L. 1, T. 68, § 24, Repert. das Ord., 2, pá
gina 598; B. CARNEIRO, § 54, n. 18 e 19. 

(133) Ord. citada. 
(Í34) Ord. 1, 68, §"25. Neste caso o prédio serviente fica 

exonerado da servidão n^ativa e recobra a sua liberdade natural. 
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teiras, bem como a daquele, em que a menos de metro e meio 
do seu, se abra janela, ou se faça eirado, terraço, ou varanda. 

§ 1.° — A disposição) deste artigo não abrange as frestas, 
seteiras; ou óculos para luz, não maiores de dez centímetros 
de largura sobre vinte de comprimento. 

§ 2." — Os vãos, ou aberturas para, luz não prescrevem 
contra o vizinho, que, a todo o tempo, levantará, querendo, a 
sua casa, ou contra-muro, ainda que lhes vede a claridade. 

Art. 574 — As disposições do artigo precedente não são 
aplicáveis a prédios separados por estradas, camirdto, rua, ou 
qualquer outra passagem pública. 

Art. 575 — O proprietário edificará de maneira que o beirai 
do seu telhado não despeje sobre o prédio vizinho, deixando, 
entre este e o beirai, quando por outro modo o não possa evi
tar, um intervalo de dez centímetros, quando menos, de modo 
que as águas se escoem. 

Art. 576 — O proprietário, que anuir, em janela, sacada, 
terraço, ou goteira sobre o seu prédio, só até o lapso de ano 
e dia após a conclusão da obra, poderá exigir que se desfaça. 

Art. 577 — Em prédio rústico, não se poderão, sem licença 
do vizinho, fazer novas construções, ou acréscimos às existen
tes, a menos de metro e meio de limite comurri. 

Art. 578 — As estrebarias, currais, pocilgas, estrumeiras, 
e, em geral, as construções que incomodam ou prejudicam a 
vizinhança, guardarão a distância fixada nas posturas muni
cipais e regulamentos de hiQ^^-

§ 172. G ) . — Servidão de meter trave {tigni immittendi) 

A parede divisória entre dois prédios pode pertencer 7 
um deles, ou a ambos. 
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A) Em regra não é lícito meter traves na parede 
alheia (135). Todavia, por favor à edificação e por mo
tivo de equidade, a lei permite madeirar no prédio contí
guo, se oferece a necessária solidez, mediante a indenização 
de metade do custo da mesma parede (136). 

Esta servidão (137) se constitue por autoridade da 
justiça, a requerimento do interessado, depositada previa
mente a importância da indenização calculada a juizo de 
louvados (138). 

Incumbe ao senhor do prédio dominante fazer as des
pesas de concertos e reparos, de que venha a carecer a pa
rede serviente (139). E'-lhe, porem, lícito libertar-se deste 
ônus renunciando a servidão (140). 

(135) Ord. L . 1, T . 68, § 35: " E ningueni poderá meter 
ti-ave em parede alheia em que não tiver par te ." 

(136) Ord. citada: "Porem se quiser pagar metade do qite 
a dita parede custou ao senhor dfela, poderá nela madeirar, sendo para 
i s so ." 

A indenização de metade do custo da parede não toma quem 
a presta condômino da mesma parede: a indenização representa, não 
o preço de metade da parede, mas o preço do ônus da servidão. A 
parede, pois, continua no domínio exclusivo do seu antigo dono, tâo 
soirienite sujeita à servidão. A ord. cit., diz: "poderá nela madei
rar" mas não diz "terá parte nela." 

(137) E' a servidão Hgni immittendi. Esta servidão pode ser 
iegaü (é a de que aqui se trata) ou convencional: vej . § 129, n . 2, 
adiante.. 

(138) V A L A S C , Consult. 22, n . 3 ; LOBÃO, Casas, § 94. 

(139) LOBÃO, Casaj, § 94. 

(14G) LOBÃO, Casas, d t . , | 94. MOUBIX>N, I, n . 1737. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 DIREITO DAS COISAS 

B) A parede divisória se presume comum, salvo 
prova em contrário, direta (141) ou deduzida de indí
cios (142). 

Quando a parede é comum, pode cada um dos con
dôminos aproveitá-la nos usos a que é destinada, como 
travejá-la, abrir-lhe armários, contanto porem que com 
suas obras —não ofenda nem prejudique os usos a que 
tem igual direito o outro comproprietário (143). Não há 

(141) Ord. 1,68, § 36; ROCHA, § 595; MOURLON, I, n. 1731. 
A prova é direta quando existe título positivo, quando se sabe quem 
a fez. 

(142) LOBÃO, Casas, § 135. Constituem sinais negativos da 
comunhão: 1.") o estar emadeirada ou travejada em toda a espes
sura; 2.°) o abrangê-la toda o telhado do vizinho; 3.°) quando a 
parte superior do muro termina em um plano inclinado para um 
dos lados. LOBÃO,, cit., § 135; MOUELON, 1, n. 1733. 

Se uma das casas é mais aíta, a parede se presume do dono desta 
na parte que se deva acima da casa mais baixa. Ond. 1,68, § 36. 
A parede divisória pode pertencer aos donos dos prédios contíguos 
por partes divisas. LOBÃO, Casas, § 111. 

(143) LOBÃO, Casas, § 117; ROCHA, § 596. 
Não é lícito abrir janelas ou praticar qualquer abertura na pa

rede comum sem consentimento do outro condômino: (LOBÃO, Casas, 
§ 103; MOURLON, I, n. 1751), nem tão pouco empregá-la em uso 
para que não é destinada (hosÃo,-Casas, § 117). 

As regras de direito acerca da comiunihão dá pared'é divisória 
diversificam, a certos respeitos, das regras da comunhão em gerai: 

1.°) A comunhão é um estado provisório que-pode cessar pela 
vontade de um dos comunistas; a comunhão de parede divisória é 
permanente e forçada; um dos conídôminos não tem ação para obrigar 
o outro à divisão. 

2.") O condômino pode usar da coisa comupi, mas não lhe é 
permitido fazer inovações, invito sócio; o condômino da parede divi
sória pode fazê-las, uma vez que não sejam para uso excluído pelo 
destino da parede. LOBÃO, Casas, § 117; MOURM>N, I, n . 1,715. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS CJOISAS 411 

nisto exercício de servidão, senão de domínio, pois que 
tais atos são praticados em coisa própria e não 
alheia (144) . 

Correm por conta dos consenhores da parede as des
pesas de reconstrução e concertos, salvo se são motivados 
por utilidade particular de um deles, como, por exemplo, 
se quisesse dar-lhe maior solidez ou erguê-la mais alto para 
apoiar novas construções (145) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 569 — Todo proprietário pode obrigar o seu confi-
nante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, 
uviventar rumos apagados e a renovar marcos destruidos ou 
arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interes
sadas as respectivas despesas. 

Art. 570 — No caso de confusão, os limites, em falta de 
outro meio, se determinarão de conformidade com a posse; e, 
não se achando ela provada, repartir-se-á entre os prédios, 
proporcionalmente ou, não sendo possível a divisão cômoda, 
se adjudicará a um, deles o terreno contestado, niediante in
denização ao proprietário prejudicado. 

Art. 571 — Do intervalo, muro, vala, cerca, ou qualquer 
outra obra divisória entre dois prédios, teem direito a usar 
em comum os proprietários confinantes, presumindo-se, até 
prova em contrário, pertencer a ambos. 558, § 1.°, 643. 

(144) Vej. acima, § 30. Desde que a parede é comum, cada 
sócio fazendo obra nela, usa do que é seu. 

(145) LOBÃO, Casas, §§ 120 e 122; D. Port-, III, art. 853; 
ROCHA, § 597; MouRtoN, I, n. 1,737. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 DIBEITO DAS COISAS 

Art. 579 — Nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação 
estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno vaga 
pode edificá-lo, madeirando na parede divisória do prédio con
tíguo, se ela agüentar a nova construção; mas terá de embol
sar ao vizinho meio valor da parede e do chão correspondente. 

Art. 580 — O confinarite, que primeiro construir, pode 
assentar a parede divisória até meia espessura no terreno con
tíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela, 
si o vizinho a travejar {art. 579). Neste caso, o primeiro fi
xará a largura do alicerce, assim como a profundidade, si o 
terreno não fôr de rocha. 

> 
Parágrafo único. Si a parede divisória pertencer a um 

dos vizinhos, e não tiver capacidade para ser travejdda pelo 
outro, não poderá^ este fazer-lhe alicerce ao pé, sem prestar 
cav^ãa àquele, pelo risco a que a insuficiência da nova obra 
exponha a construção anterior. 

Art. 581 — O condômino da parede meta, pode utilizá-la 
até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou 
a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro 
consorte das obras, que ali teneione fazer. Não pode, porem, 
sem consentimento do outro, fazer, na parede meia, armários, 
ou obras semelhantes, correspondendo a outras, da mesma 
naiureza, já feitas do lado oposto. 

Art. 582 — O dono de um prédio, ameaçado pela constru
ção de chaminés, fogões ou fomos, no contíguo; ainda que a 
parede seja comum, pode embargar a obra e exigir caução 
contra os prejuízos possíveis. 

Art. 583 — Não é lícito encostar à parede nieia, ou à pa
rede do vizinho, sem permissão sua, fornalhas, fomos de forja 
ou de fundição, aparelhos higiênicos, fossos, cano de esgoto, 
depósitos de sal, ou de quaisquer substâncias corrosivas, ow 
suscetíveis de produzir infiltrações daninhas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- DIREITO DAS COISAS 413 

Parágrafo único. Não se incluem na proibição deste e 
do artigo antecedente as chaminés ordinárias, nem os fomos 
de cozinha. 

II. — SERVIDÕES CONVENCIONAIS 

§ 128. — Observação geral 

Ônus imposto à propriedade particular independen
temente do consentimento do dono, as servidões legais 
(146) são limitadas em seu número: — só existem as 
que a lei cria (147) . 

Acerca das servidões convencionais vigora princípio 
diverso. Pois que elas tem por causai geradora a vontade 
das partes, a lei tão somente lhes define os caracteres ge
rais (148) 'e deixa a cada proprietário a liberdade de cons
tituir no seu prédio tantas servidões quantos são os di
reitos reais que, revestindo aqueles caracteres, podçm ser 
cedidos em utilidade de prédios alheios. 

Há porem um certo número de servidões conven
cionais, que, por serem muito usuais, o direito toma como 
tipos e as faz objeto de prescrições, destinadas em sua ge
neralidade a suprir as lacunas e omissões que podem esca
par nos títulos pelos quais se constituem. Pertencem a esta 

(146) Vej. § 120, adma. 
(147) MACKELDEY, § 321, in fine; MOXTRLON, I, número 1808, 

ZACH., § 247. 
(14«) Vej. adma, §§ 144 a 118. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 DIREITO DAS COISAS 

classe as servidões, de que se trata nos dois §§ seguintes, 
sob a qualificarão de urbanas e rústicos (149). 

§ 129. — Servidões urbanas 

Entre as servidões urbanas constituidas por fato hu
mano se indue as seguintes: 

1. A de apoiar o nosso edifício (oneris ferendi) 
sobre o edifício, pilastra ou coluna do vizinho (150). 

Incumbe ao dono do prédio dominante reconstruir o 
muro ou pilastra serviente e fazer os reparos de que ha
jam mister (151). 

(149) A nossa legislação é muitíssimo defectiva no que res
peita às servidões convencionais. Este assunito continua a ser re
gido pelo Direito Romano, consideravelmente modificado pelo uso 
moderno. Assim, pois, tanto entre nós, como nas nações, onde o 
Direito* Romano ocupa igual posição legal, nas soluções das ques
tões que entendem com as servidões convencionais se deve por a 
mira antes no título de constituição e no fim da servidão, nos usos 
e costumes locais, do que nas expressões e printípios d)o dito Direito. 
MACKELDEY, § 339; MELLO, 3, 13, § 1.°, nota. 

(150) § 1.°, I . de servit, 2,3; LOBÃO, Casas, § 90; B. CAR
NEIRO, L. 2, § 50, n. 15. 

(151) C. C. Franç., arts. 667 e 668; SOLON, Servit., n. 438; 
C. C. do Chile, art. 829; C. C. Port., arts. 2276 e 2277. 

Em direito Romano esta servidão, segundo a inteligência miais 
geralmente aceita,, tinha isto dte particular que a obrigação de recons
truir e concertar o muro ou pilastra incumbia ao dono do prédio 
serviente: fr.. 6, §§ 2, 5 e 7. D. Si servit. vindicet. 8,5, fr. 33, D. 
Servit, proedio. urb. 8,2. MÜHLENBRUCH (§ 277, n. 1 e notas 2 
e 3) entende os textos acerca dfeste ponto de modo diverso, aventu
rando a explicação de que a obrigação de reconstruir o muro ou 
pilastra (offiàum reficendi), incumíbida ao dono do prédio gravado, 
não é um efeito da servidão mas do jus damno infecto por virtttde 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 415 

2. A de madeirar na parede (tigni iminiten-
di) (152). 

O senhor da servidão só pode meter na parte ser-
viente o número de traves marcado no título da servidão, 
e na falta de estipulação, tantas quantas forem necessárias 
para a obra (153). 

E' permitido substituir por outras as que se deterio
ram,*̂ ., sem nunca porem exceder o número preestabele-
cido (154). 

do quaí o dono de qualquer edifício que ameace ruina é forçado a 
repará-lo. / 

LOBÃO {COS., § 91) e B . CARNEIRO ( L . 2, § 50, n . 20), dão 
infundadamente como vigente no nosso Direito a doutrina romana. 
Uma tal opinião é de todo ponto inaceitável: 

1.») Porque é contrária: 
a) À teoria fimdaimental das servidões; 
&)' E à boa razão, porquanto manifestamente repugna à noção 

de justiça que aquele cujo prédio se acha onerado com waz. servidão, 
carregue ainda com as despesas de (reconstrução e concerto em pro
veito de terceiro. 

2.°) Porque não tem em seu favor a tradição do foro: não se 
cita um só julgado nesse sentido. 

3.') Porque, finalmente, o Direito Romano neste particular tem 
sido corrigido pela legislação moderna. 

(152) F T . 8, §§ 1.» e 2.0, D . Si servit. vindicet. 8,5; § l.». 
I.. Servit. 2,3. Ord. L . 1, T . 68, § 35; LOBÃO, COS., § 92; B . 
CARNEIRO, § 50, n. 7. E ' a mesma servidão de que se tratou no 
§ 127 acima, mas aqui é considerada como convencional. 

Por traves se entende toda a matéria sobre que se pode edificar, 
oomo madeira, pedra, ferro. HUBER, Servit-, II , n . 6 . 

(153) VOET, ad Pandect., 8,2, n . 2 ; LOBÃO, COS., § 92. 
(154) F r . 14, pr . D . Si servit. vindicet. 8,5; fr. 11, pr . 

D. quemadm. servit. amit. 8,6; B . CARNEIRO, § 50, n . 12. 
A servidão oneris ferendi dá direito a ocupar a parede ou pi-

lastra to4a com o peso da nova construção; a tigni immittendi a 
ocupar Mwo parte da parede. E nisto difere uma de outra. LOBÃO, 
Caí. , § 94. 
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3. A) A de escoar as águas do nosso telhado so
bre o terreno ou edifício alheio, por goteiras (stillation) 
ou por canos, tubos ou calhe {stillicidium vel flu-
men) (155) . 

L° Se a dita servidão é desde começo por goteiras, 
não pode mais tarde ser mudada para calhe, tubo ou cano, 
salvo consentimento do dono do prédio serviente ,1>56). 

2.° Não é vedado ao dono do prédio serviente cons
truir novos edifícios ou alçar os existentes, contanto que 
tais obras não prejudiquem a servidão (157) . E'-lhe ain
da lícito, se quizer levantar a parede de sua casa, quebrar 
as beiras e cimalhas da casa dominante, mas com a obriga
ção dé tomar as águas e dar-lhes conveniente serven
tia (158) . 

3." Se a calhe ou dano está colocado em parede 
comum entre duas casas, uma mais alta (a que pertence a 
calhe) outra mais baixa, e o dono desta quizer erguê-la, 
pode-o fazer, mas deve deixar na parede lugar para o es
coamento das águas da mais alta (159) . 

(155) § 1, I. Servit. 2,3; fr. 2, fr. 17, § 3, D. Servit 
proed. urb. 8,2; SOLON, n. 449; B. CARNEIRO, § 51, n. 6. 

(156) Fr. 21, D. S. P. U., 8,2; PEGAS, Forens., 3 cap. 53, 
n. 20; B. CARNEIRO, § 51, n. 13. 

(157) Fr. 20, § 6, D. S. P. U., a2 ; B. CARNEIRO, § 50, 
n. 34; SOLON, n. 447. 

(158) Ord. L. 1, T. 68.' § 38. 
(159) Or. L. 1, T. 68, § 39. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 417 

B) O senhor do prédio no qual caem as águas 
do telhado vizinho, pode adquirir o direito de empregá-las 
em proveito seu, como para regar terra ou encher cisternas. 
Este direito constitue uma nova servidão (160), e por 
virtude dela o dono do edifício, donde escoam as águas, fica 
inibido de desviá-las para novo destino, ou de impedir de 
qualquer maneira que o outro use delas (161). 

4. A servidão de luz c de vista. Todo o proprietá
rio tem o direito de levantar construções no terreno até a 
maior altura (162). Do exercício deste direito resulta mui
tas vezes para o prédio vizinho a privação de luz ou de 
vista: — conseqüências inevitáveis do domínio, que só 
podem ser obviadas pelo estabelecimento voluntário de 
servidões apropriadas, a saber, a de luz e de vista. 

(160) MACKELDEY, § 322; B . CARNEIRO, § 51, n . 20. 
Sustentam aígirns que esta é a servidão que os Romanos deno-

tninávaim servitus stillicidii vel jlwmimis non recipiendi. VINNIO.. 
Com. ao § 1.°, I . Servit 2,3 e ao § 2, I . d!e actionib. 4,6; HUBER, 
Servit., II, ns . 7 e 9. 

Há grande controvérsia entre os Romanistas acerca do que se 
lenténde pela servitus stilic. vel flum. non recipiendi. Vej . MÜH-
XENBRucH, § 277; MACKELDEY, § 322, ix. 4, nota 1, MAYNZ, § 219, 
"nota 8. 

(161) B. CARNEIRO. § 51, n. 20; SoLON,.n. 449. 
(162) Fr . 9, S. D . P . U . , 8,2, C. C. 8 e 9, C. êè servit.. 

•Ord. L . 1, T . 68, § 24; B . CARNEIRO, § 48, n . 1, § 53, n. 1 
parágrafo 55, n. 1. 

A constituição de ZENON (C. 12, C. dte édif. privat. 5,10) 
'que criara uma espécie de servidão legal, vedando levantar a casa 
-de maneira a impedir a vista do mar áo vizinho, salvo havendo inter-
"valo de cem pés, foi expressamente derrogada pelo Decrt. de 12 de 
Jiilho de 1753 e Assento de 2 de Março dte 1786. 

— 27 
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A) A servidão de luz consiste no direito de abrir 
e ter janelas ou frestas, destinadas a dar claridade à nossa, 
casa, no muro do vizinho (163), no muro comum (164) 
ou no nosso próprio muro se ele não é separado da proprie
dade alheia por intervalo de vara e quarta (165). 

O dono do, prédio serviente conserva o direito de fa
zer no seu prédio as obras que lhe aprouver, contanto que 
não embaracem a entrada da claridade, tanta quanta a ne
cessária, segundo o destino especial da servidão (166), 

Se porem no título da servidão se estipulou em fa
vor do prédio dominante direito à luz em toda a plenitude 
(167), ou se desde começo ela se estabeleceu com e.?ta ex
tensão, em tais casos ao dono do serviente não e lícito di-

(163) Fr. 4, D. S. P . U . ; MÜHLENBRUCH, § 278, n. 6v 
B. CARNEIRO, § 55 ,n. 22. 

(164) Fr. 40 D. S. P U., 8,2; MÜHLENBRUCH, § 278. Vej. 
acima, § 127, nota. 

(165) € . 12, § 3, C. de «dific, privat. 8,10; Ordi. 1,68,. 
§§ 24, 26 e 33. Se entre a casa e o prédio alheio houver intervalo 
de vara e quarta, o 'dono da casa pode albrir janela por direito pró
prio (Ord. 1,68, §§ 24 t 33) e, portanto, independentemente de ad^ 
quirir a servidão. Só se dá a necessidade de constituir servidão,, 
quando o intervalo é menor de vara e quarta; e é este o caso a que. 
alude c nosso texto. A dita servidão se estabelece pela prescriçãa 
aquisitiva de ano e dia; Ord. 1,68, § 33. 

(166) Fr. 4, fr. 11, fr. 15, D. S. P. U., 8,2; VINNIO,. 
Com. ao § 1.°, I . Servit 2,3, n. 8; SOLON, n. 277; B. CARNEIRO,. 
§ 55, n. Í8. Esta é a servitus luminis dos Ronranos. 

A quantidade de luz se determina pelo mister a que é destinada:: 
para tornar clara uma sala se requer mais luz do que para clarear-
um corredor. 

(167) CAEPOLA, Servit., cap. 3, n. 15; VINNIO, loc. át.., 
B. CARNEIRO, § 55, nc; 9 e 10. 
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minuí-la ou com obras ou com plantações de árvo
res (168). 

B) A servidão de vista vem a ser o direito de con
servar o prospecto do nosso edifício (169. Esta servidão 
pressupõe o direito de proibir ao vizinho que nos roube 
ou mesmo diminua a vista, ou construindo edifícios ou 
plantando árvores (170). E'-lhe ainda vedado praticar nó 
seu prédio qualquer novação que prejudique a beleza e a 
amenidade da vista (171). 

5. Servidão de não levantar mais alto (aítius non 
tolkndi) : '— é o direito de proibir que o vizinho levante 
o edifício mais alto ou alem de certa altura (172). 

A proibição entende tão somente com edifícios; ao 
dono do prédio graVado é pois livre fazer nele plantações 
de árvores (173). 

(168) F r . 4, D . S. P . U . , 8,2, fr. 17, pr. e § l.«, D . 
eodetn; ACCARIAS, n , 268, n. 8, nota 1, B . CAKTSTEIRO, § 55, ns. 10 
e 14, E ' a servitus ne luminibus ofjiicatur. 

(169) MüHLENBRUCH, § 278; ACCARIAS, n. 269, n . 7 . 
(170) F . 3,12. 15 D . S. P . U . , 8,2; MACKELDEY, § 322, 

a . 6, in fine; SOIJON, 277, Ord. 3,78, § 4.»; B . CARNEIRO, § 55, 
Ds. 16 e 17. E ' a servitus de prospeciu et ne prospectui ofjiciatur. 

(171) Fr.. 15, D . S. P . U . , 8,2; ACCARIAS, n . 269, n . 7; 

B . CARNEIRO, § 55, n. 18. 
(172) § 1, I . Servit., 2,3; fr. 11, § 1.», D . S. P . U . , 8,2; 

C . 8 e 9, C. de servit. et aqua 334. Ord. 1,68, § 33; Repert. das 
Ond. 3, ipág. 7b6; B CARNEIRO, § 53, n . 4 . 

(173) F r . 12, D . S. P . IJ . , 8,2; SOIX)N, n. 442; B . CAR
NEIRO, § 53, n. 5. Neste ponto é mais ampla a servidão de vista, 
a qual importa proibição não só de levantar edi fidos, como de plan
tar árvores. 
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A dita servidão, embora considerada em Direito co
mo subsistente por si mesma, como objeto próprio, de or
dinário tem como razão final o direito de luz ou de 
vista (174). 

§ 130. — Servidões rústicas 

I. Servidão de trânsito: tem por objeto pôr um 
prédio em comunicação com outro ou com a via pública, 
pelos prédios intermédios (175). 

A extensão deste direito é regulada pelo título de sua 
constituição e pelos usos locais (176). 

(174) Exem,plo: Ord. 1,67, §§ 27 e 33. 
jEstão também em grande desacordo os intérpretes sobre o que 

se deve entender por servitus altius tollendi. ACCARIAS, n. 266; 
MÜHLENBRUCH, § 277 . 

Alem das servidões convencionais urbanas, acima mencionadas, 
o Direito Romano consagra várias outras. Tais são: 

Servitus projiciendi (§ 2, I. Servit. 2,3, fr. 1, pr. fr. 2, D. 
S. P . U., 8,2). 

Servitus sterculinii (fr. 17, § 2, D. S. P . U., 8,2). 
Servitus cloaca mittenda (fr. 7, D. Servit., 8,1). 
Servitus fumi imrnitendi (fr. 8, §§ 5 a 7, D. S. servit ven-

diicet, 8,5). 
(175) Pr. I. de servit. 2, 3, fr. 1, D. Servit. praed. rustic. 

8,3; MELLO, L . 3, T . 1 3 , § 10; B. CARNEIRO, L . 2, § 18, n. 1. 
Não se deve confundir, como já sé observou em outro lugar, a 

servidão de trânsito com os caminhos públicos gerais, provinciais e 
municipais. Os caminhos prtíblicos não ^ o servidões lía acepção 
jurídica (§ 114), mas ônus, impostos à proprieidade imóvel, por uti
lidade, não de outros prédios, mas das pessoas. 

(176) O Direito Romano estabelecia na servidão de trânsito 
três graus iter, actus e via. Hoje, porem, aquele Direito não é estri
tamente observado nesta matéria. As questões relativas às servidões 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 421 

A dita servidão, segundo o que é de costume entre 
nós, se estabelece: 

a) Para a passagem de homem a pé (177); 
b) Para a passagem de homem a cavalo, ou em li-

teira, e de animal de carga (178) ; 
c) Para a passagem de homem em carro, para a de 

rebanhos, e transporte de cargas e materiais em veículos 
rodantes (179). 

Incumbe ao poder judiciário, no caso de omissão no 
título, designar o local, por onde convém abrir o caminho, 
e a largura que deve ter (180). 

de trânsito se resolvem pelas cláusulas do respectivo título, iatMição 
das partes e costumes do lugar, poqx>stas as denominações romanas. 
MELW, 3, 12, § 10, noita. 

(177) A servidão itineris dava direito à passagem a pé e à 
cavalo: Pr. I . Servit., 2, 3, fr. 7, pr. fr. 12, D. S. P . R., 8, 3., 
Entre nós a servidão concedida para passagem à pé regu!anií,ente 
não acarreta consigo o direito de passar à cavalo. Em França vi
gora o meamo costuimie: SOIX)N, n. 451. 

(178) Adita servidão corresponde em parte à servidão itineris 
(passagem de homem à caivalo). 

(179) E' em substância a servidão via; fr. 1, pr. fr. 7, D. 
S. P . R.(, 8,5. O nosso costume é fundado em boa razão. Para 
a passagem de homem à cavalo e die animais de carga, não se re
quer caminho tão largo oomo para a passagem de rebanhos ou de 
materiais arrastados ou em carros. Esta última, é pois, mais one
rosa que a pnimeiTa. Vej. SOIX)N, d t . , n. 451. 

(180) Fr. 13, §§ 1 e 3, D. S. P . R., 8,3; fr. 9. D. Servit:. 
8,1; SoLONj n. 451. 

A d i r e ^ deve ser dada pela parte em que for menos preju
dicial ao prédio serviente. B. CARNEIRO, § 18, n. 20. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 DIREITO DAS COISAS 

Neste gênero de servidão vigora o princípio que a 
mais onerosa inclue a menos onerosa e que a menos one
rosa exclue a mais onerosa (181). 

2. A comunicação de um prédio para o exterior 
também se pode fazer por lago alíheio; — é a servidão de 
navegar (182). 

3. As servidões que se referem às águas tem por ob
jeto ou passagem dágua (aquceductus) ou o uso dela 
(aqaoee haustus). 

Â ) A servidão de passagem dáguas consiste no di
reito de trazer para o nosso prédio, pelo prédio alheio, as 
águas do nosso domínio ou as de que nos é lícito 
usar (183). 

Pode a água ser trazida em rego, encanamento sub
terrâneo ou em aqueduto. Por ser mais oneroso ao prédio 
serviente, o aqueduto de pedra só se entende permitido, 
Quando há nesse sentido cláusula expressa (184). 

(181) Fr. 21, fr. 110, D. <k reg. júris, 50, 17; pr. 1. Ser-
vit., 2,3; fr. 1, fr. 7, D. S. P . R., 8,3; B. CARNEIRO, § 18, 
n. 14; LOBÃO a MELLO, 3, 13, § 10, ns. 2, 7, 8. Assim a ser
vidão de passagem à pé não inclue a de carro, mas a de carro in
clue todas as outaras. 

(182) Fr. 23, § 1.», D. S. P . R., 8, 3. 
(183) Fr. 1, pr. D. S. P . R., 8,3: Aquaeductus est jus 

aquaari ducendi per fuqdum alienumi. I^BÃO, Ag. § 79; B. CAR
NEIRO, § 32, n. 1, 2,12. 

(184) Fr. 17, § 1.0, D. de aqu. et aq. píuv. artend. 39,5; 
MüHLENBRUCF. § 279, n . 16; B . CARNEIRO, § 32, n . 38. 

Na falta de cüáusula a respeito, ao juiz compete marcar o lugar 
por onde deve passar a levada ou aquedteo: fr. 9, in fine, D.. 
Servit. 8,1; 
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A servidão de expedir as águas do nosso prédio pela 
prédio alheio (aqucee edxicandce) se rege pelos mesmos 
princípios da servidão de passagem dágua (185). 

B) A servidão relativa ao txso dágua vem a ser 
o direito de tirá-la da fonte, poço, cisterna ou rio particular 
alheio (aqruoe haustus, aqaoe haudiendce (186). 

Na concessão dela se subentende a de transita para 
^egar à fonte ou rio (187). 

Há ainda outra servidão de uso dágua: — é a de 
levar o gado a beber em rio ou fonte alheia. Inclue tam
bém em si a de trânsito (188). 

4. Servidãa de pasto {servitus pascendi): é o direi
to de pôr a pastar na herdade de outrem o gado pertencente 
ao nosso prédio (189). 

No silêncio do título se observam as regras seguintes: 
a) Só podem ser levadas a pastar no prédio ser-

:viente os animais do prédio dominante (190), qualquer 

(185) Fr. 19, D. Servit. 8,1; £r. 8, § 5, D. Servit. ven-
dioet. 8,5. Não ise deve confundir esta servidão que é convencio
nal oom a do §. 123, legal. 

(186) Fr. 1, § l.«, fr. 9, D. S. P . R., 8,3; B. CARNEIRO, 
§ 32, ns.^54 e seguintes. 

(187) Fr. 3, § 3, D. S. P . R-, 8,3; B. CARNEIRO, § 32, 
n. 59. A dita servidão às vezies se acha ligada à de aqueduito — o 
-que ocorre, quando a água, cujo uso é concedido ao dono do pré-
-dio dominante .tem de ser ccmduzida por levada ou aqueduto. 

(188) Fr . , fr. 6, § 1.», D. S. P . R., 8,3; C. CARN., § 32. 
n. 69. 

(189) Fr. 1, § 1.0, i, pr. D. P . R. 8,3; MÜHLENERUCH, 
§ 258; MEtW), 3, 13, § 10 nota; B. CAEN., § 26. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



424 DIBEITO DAS COISAS 

qu€ seja a espécie a que pertençam, com exceção tão somen
te dos daninhos (191 ) ; 

b) Se a herdade serviente é também destinada à 
cultura, a servidão não pode ser exercida senão depois de 
colhidos os frutos ( 1 9 2 ) ; 

c) E' lícito ao senhor da herdade serviente ter tam
bém os seus rdbanhos a pastar nela '{jus compascendi) 
(193) ; mas se o pasto é insuficiente para os rebanhos dum 
e outro, prevalece o direito do dono do prédio domi
nante (194) . 

•CÓDIGO CIVIL 

Art. 646 — Si o compascuo em prédios particulares fôr 
estabelecido por servidão, reger-se-á pelas normas destas. Si 

(190) Fr . 3, pr . fr. 5, in fine, D . S. P . R., 8,3; B . CARN. , . 
26, n . 5. 

(191) Lauterbach, CoUeg. Pandect., 8, § 19; B . CAJRN., § 26,. 
UJS. 7 - A e 8. , 

(192) 'Fr. 9, D . Servit. 8, 1: civiliter modo; B . CARN. , § 26, 
tn. 7 . 

(193) C. 6, C . lêe: servit. 3, 34; MELLO 3, 13, | 10; nota. 
n. 5. 

(194) MELLO, loc. át.: "cum non possint nec sua pecora. 
,pa;sci praedii doiminantis dlompno invito, nisi pastwra abundei et utrius-
que pecoribus sufficiat." 

O Etíreito Ramano mencicMia e regula outras servidões rústicas,:, 
entre as quais: 

iCalds ooquendse. 
Cretae eximendae. 
Arenae fodiendae. 
Pedamenta sumendi. 
Lapidis exiomendae. 
Vej. MÜHLENBRUCH, § 258, ia fine. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 425 

não, observar-se-á no que lhe fôr aplicável o disposto neste ca
pítulo, caso outra coisa não estipule o titulo de onde resulte 
a comunhão de pastos. 

Parágrafo único. O compaseuo em terrenos baldios e pú
blicos regular-se-á pelo disposto na legislação municipal. 

§ 131. — Quase-posse das servidões 

A noção de posse, como se disse em outro lugar, se 
aplica, por força de analogias íntimas, às servidões e toma 
a denominação de quase-posse (195) . 

Consiste a quase-posse das servidões no exercício dos 
atos físicos pelos quais elas se manifestam, praticados com 
a intenção de quem usa de um direito próprio (196}. 

A prática dos atos que fazem o objeto da servidão 
cons.titue o elemento material da quase-posse ( 1 9 7 ) ; fôr
ma Q elemento moral a. intenção que anima tais atos (198) . 

(195.) Vej . §• 16 acima. 
(196) IVx... 25, Di. quemadm. Servii. amit. 8^6;• Servittite estisv 

non vídetur msí is qui suo. jure uti se credidit. F r . 7, D , de iitiner,-
43 ,19: . . . tanquâm in suo jure faceret.. . nam ut hoc interdictum 
competat, jus. ftandi: ipossedisse pportet. 

O exercício dio ato^ da servidão siem o animuss possedendi,. isto é,,, 
sem a intenção de exercê-íla, eomo direãto inerente ao imóvel, não 
gera a quase-jp>osse. Assim aquele que passa pelo terreno do vizi
nho. casuialmente> não. exerce a servidão de trânsito, e portanto não-
adquire a quase-ipiosse.idtesta servidão. F r . 25,, D . quemadm.. Servit. 
amit.„ 8 ,6 : . . . ideoque siquis pro via puMica. vel pro alteriüs servi-
tute usuis." sit, nec interdictum, neque actioi utilit-er co^mpetif. SA-
viGNY, Posse,, § 45.. 

(197) F r . 20, D. Servit- 8,1: Ego puto usum ejus juris pró' 
traditione possessionás acdpiendü messe. O uso, o exercício corres
ponde ^ apreensão. Vej . § 16, acima. 

(198) Fr . 20, D. Servit 8 , 1 : . . . nisi is qui suo jure credidit-
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Os modos de adquirir e perder a quase-posse das ser
vidões variam, segundo elas, são discontinims. continuas, 
afirmativas ou negativas (199) . 

A) As servidões discontínuas (§ 119) st exercem 
por fatos atuais do homem, que suposto se realizem sobre 
o prédio serviente, guardam o caráter de independência pes
soal. A quase-posse, pois, át tais servidões se adquire pe
los atos de exercício acompanhados da intenção de quem 
obra por direito próprio (200) , e perde-se por todo o fa
to que torna fisicamente impossivel o exercício dos pode-
tts que se contém na servidão, como se o senhor do prédio 
serviente impede óu obsta a' tirada dágua da fonte, a passa
gem do caminho (201) . 

B) As servidões contínuas afirmativas se ligam de 
uma m.aneira imediata ao prédio, se exercitam por si mes
mas, independentemente de fato atual do homem (§ 119), 
z pressupõem obras apropriadas ao seu exercício (202) . 

A quase-posse destas servidões, como facilmente se 
compreende, se adquire pelo estabelecimento intencional 

(IS^) SAVIGNY, §-46; Vej. acma, § 114. -
(200) Fr: 1, § 6, D . de itinfer. 43,19; SAVIGNY, § 46. E ' 

indiferente que os aitos aludidos se exerçam oom-a anuência do dono 
áo prédio serviente ou a despeito da resistência por ele oposta. SA-
•viGiTY d t . , § 4 6 6 . ' • " , . . 

(201) SAVIGNY, § 46. 
(202) Estas seorvidÕes formam o maior número das que os Ro-

,-nianos dtenottninavam urbartas: consistem "no direito de ter obras ex-
;-íeniores no prédio alheio e de gozar do estado de coisas resultantes 
— jus habendi." — MAYNZ, § 218, in fine. 
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das obras necessárias ao seu exercício, como é a construção 
do aqueduto, a abertura dá janela no muro do vizinho, 
a imisão da trave na parede alheia (203) . E se perde por 
virtude de todc fato que nos tira o poder sobre as obras da 
servidão, impossibilitandc-lhe' a continuação do exercí
cio (204) . " ' 

. C) As negativas consistem no direito de proibir ao 
dono do prédio serviente a prática de certos ates .(§ 114), 
Este direito permanece de ordinário em repouso.e só entra 
em atividade, quando, se o dono do prédio servíente tenta 
praticar o ato proibido, sae-lhe ao encontro o senhor do 
dominante. Com a resistência aparece claro e manifesto o 
exercício do direito. Daí vem que a quase-posse, das ser
vidões negativas se adquire pelo ato de oposição que, por 
parte do senhor do prédio dominante, impede a prática 
do ato proibido pela servidão (205) . E também se ad
quire por título constituído à non domino (206) . 

Perde-se a quase-posse das ditas servidões quando o 
adversário chega á consumar o ato contrário, como se efe
tivamente alça o edifício (207) . 

(203) Fr . 20, pr . D . S. ,P . R:, 8, 3 ; SAVIGNY, § 46. 
, (204) Como se o dono do prédio serviente demole o aqtreduto, 

retira a trave ou tapa a janela. , - -, 
(205) F r . . l 5 , D . de oiper. nov.-nunt. 38,1; fr. 45, D . die 

diamno infecto, 39,2; SAVIGNY, § 46; B . CARMEIRO, L,. 2, § 78, 
n . 36. 

. (206)_• SAVIGNY, § 46; MAVNZ, §-221. Esta hipótese se ve
rifica quando o possuidor, mas não' senhor do prédio, nele. constítue 
.uma. servidão. , , 

(207) SAVIGNY, § 46. 
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D) A qaase-posse das servidões se pode eonservar 
jpor vtz âe pessoa que reprcseata o 40110 do prédio demi-
nafflte; e aíijda por possjjídor esítranfeo, gpe de boa ou jná fé. 
as -exerça como díteítos inerentes l̂o prédio (208) , 

§ 132, = - Por í^mm p&áem ^ r ffQmMmdas e pop 
^mm adqmné&§ a§- §.^pi4ã^s 

A ) As .§,erŝ id.Õ5s são ygíé^ús-WM f!^%çús^§ êo é9MÍ-
mo 1% 114).. Daí <:>s foroiárío^s seguinitçs; 

1;*' A ^emié^i?, ígimalqiû er ĵ!i;e mp ^ ssji.a mi^km-, #â® 
pod^e §f% t.mt9lb.e|líÊÍ,d;a ..s,e®.ão pof tqííjeíJi I «ejotoor láo ípiO îesl 
«e (SSitI .çia iiyfie ad;EaínisítKa-ç-ão é-t ^M5 .fee®s s(;2!0:S>).. 

2 / ^e i í/eseáía^ej o 4onsflna0 4 a q ^ 2 que a oonsti-
íue^ «ia ,aç:aibíi,, resolvido O doíRÍflio i(2'l^),. 

3]̂  iFr,. ;6 íC i6, p . . -qtiarnadiTi. seT-yíLt.. ;amât..̂  :8, 6;; $r.. :20, 
21, 22, 23 .€ 2̂ 1;, ©,. .-eeídmi.. ' 

(2Q9) MÁçKBLDEY, 1,324, n . 1 ^ 3 . CARN.., |[^, ^ § :77, n. í, 
Doutrina das Aí^.es^ nota 221. 

j ! ^ .GÇflpMítTíiç̂ o .láa íie,pyád;ão -a moxhdtomiW pão .Gpaafere -a .serívrî  
,<iã.0 --^ .âijcSÍto —V ;Was -íâç .soinenite :a î juasê ipQSse 4ía- «gí^MIo,: ír.. _%% 
% %°, .©.. ,de .iRviJblIácian.. iin isem r^ioH. ;6, ;2,. 

© «rraifido .caiieee d̂te -outorga 4a ^miílber para .constituir .servidões > 
Mg.- P^it.^ fll, a i í . é3I. 

•CZjlí)) SFT. l i , I tf, JD, ,guemadím.. seryií. amit. 8, 6, fr. 105. 
D.. 4« comditionjfe. ,€t (ílem. ,35, '1-; B . <CA-RN.J I , . ;2, § ;77. ms. é e -9,. 
iSoMíriínfí S^s Açõ.e^, % ftiS, m. 4,. # ' aplicação icCa regra;: íResoluto-
jure -íiçmeedieiiÉis, jiesiolrTOtuT jus .çpíLç;essjMn.. 
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3-* O comproprietário do prédio indiviso nã© tem o 
direito de grava-io com servidões^ sâtvo conviudo os de
mais cornsenhores (211). 

5.° Não é lícito ao senlior de uma propriedade im-
por-ihe .servidão que prejudique o uso.ffuto, exceto se o 
usofrutuário consente (212),. 

Permite-se, por extensão, ao senhor do domínio útil 
constituir .servidão 3io prédio aforado; mais a servidão se 
«xtíngue .no momento em que porventura © dom.Wo latil 
venha a ,se .consolidar no direto (213). 

B) As servidões, pois, que são direitos inerentes 
ao imóvel, não podem ser adquiaádas senão pelo senhor do 
prédio dominante (214). 

,(2U) F r , 2, D,. Seryit. ,8, 1, i r . 34, D . S . P . R. , '8,3; B . 
C A R N . , :§ 77, n . 4.. Díg. Par.t., I I I , art . 452, -n. 4 . E ' obvia a 
.razãoí .a .seryidão, «oimo indiyisiyel que é., não se pode .construir por 
partes, -mas at)range o prédio em seu'todo. Assim .que .a sery.idão 
que fosse e:Stab.elecida -̂ por ,um -só dos .senhores do prédio indiviso, 
não písiderSa íiicar ilimitada a ísiaa part-e porque é JndiiyisiKe], ;nem tão 
.pouco .poderia ;grayá-lD .na íotalid.ade,, porque ium .só dos condôminos 
não ,tom o direito de dispor do prédio todo,. 

I3a mesma sorte as .serventias que o dono singular de lum -pré-
•'dio lhe iiHpõe t©m .favor de -um prédio de -que -é ..consenhor -com 'OJitros, 
não *em ,a aiatsureza .de seryidÕes pela r ^ r a que — mtlla res ítio díO-
mino sjsrvit.., i r . .6, | 3., D . 'Com. pred.. .B, 4 ; fr. 8, § 1.°, .D. 
•Servit.. 8, i.. 

.. {212) MEI^IXÍ, ,3., 13,, <§ .3., B . Cm3S., .§ 77., n. 12,. ¥,ej.. | 96, 
.•,ac'irna. 

.(213;) MACKELJjEy, § 324, n . 5 ; B . -CASN., § 77, n. 7, Dou
trina das Ações, nota 322.. O .enfiteuía não carece .de licença .do se
nhorio direto para constituir servidões, como aliás ensina C. TELLES, 
D. Fort.,, ¥xl, art. 452:; basta ponderar que a -servidão é .parcda 
-do domínio útil le .se -extingue -com a própria enfiteuse.. 

.Pr.. i„ § ,1.°, :D.. Çom.. prós. 8, 4;; | .3, .1. Sçrvit.. :2, .3., 
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1.° Se o prédio está em comum, não é permitido a 
um dos conscnhorcs.adquirir para ele servidão sem o con
senso dos outros comproprietários (215). . 

2.° O senhor de um prédio íiãò pode adquirir ser
vidão em favor desse prédio sobre outro prédio que possue 
em comum (216). . . , : . . 

3." O dono de prédio sujeito a usofruto não está̂  
inibido de adquirir servidões em favor dele; durante o uso
fruto, elas aproveitam ab üsofrutuário (217). '"' 

§ 133. — Como se constituem as servidões 

As servidões se constituem: 

1. Porafos entre vivos (218). As servidões consti
tuídas por este modo hão se entendem realmente estabele
cidas e sob a proteção das ações reais senão depois que são 
cfetivamentje exercidas pelo dono do prédio dominante 

(215) Fr . 8, in fine, D . Servit. 8, . 1 ; fr. 19, D . . S . P -
R 8 3 •. • • . , 

' (216) Fr-. 8, §4.<', ,D...Semt!. 8, . l , fr. 6̂ . § 3, D. .Com. 
proeíd., 8, 4 . '.̂  • .. - / . 

Mas o dono de um prédio que tem servidão em favor dele so
bre outro prédio, de- que posteriormente se torina ciO(nipiX)prietário, 
conserva a servidão. ; i 

(217) Fr . 19, fr. 34, 'D. S.. P . R-, 8, 3".. • 
(218) B . CARNEIRO, h. 2, § 78, n. 1. E ' o modo mais. 

geral de constituição de servidões. ' • -

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DÁS COISAS 43Í 

(219). E para que possam ser validamente alegadas con
tra terceiros é mister que o título, de onde consta o ato 
constitutivo, seja transcrito no registro competente (220). 

2. Por disposição de última vontade (221). As 
servidões deixadas em testamento se transferem indepen
dentemente da quase-tradição (222) e não carecem de ser 
transcritas para serem opostas a terceiros (223). . 

3. Por destinação do proprietário, Se o senhor de 
dois prédios estabelece sobre um serventias visíveis em fa
vor do outro e posteriormente aliena um deles, ou um e 

(219) Há controvérsia entre os Romaniistas sobre sajber se 
a simples convenção dá nascimento ao direito real de servidão^ ou 
se para este resultado é necessário que seja a convénição seguida de 
efetivo exercício. Vej . PELLAT, Introduc. aux príncipes gener. 
dela propriet., n. 75, e nota- 3 1 ; MÜHLENBRUCH, - § 288; MAYNZ^ 
§ 226. No Direito pátrio prevalecei* sempre a segunda opinião, opi
nião que em verdade mais se coadttna com a razão do nosso Direito. 
Vej . Peg. Forens., 7, cap. 241, n . 96; Doutrina das Ações, njota 
219; B. . CARNEIRO, §-78) ns. 2 e 3 . Hoje este questão,-pelo que 
respeite a terceiros, perdeu todo o interesse prático oom a disposição 
íegal que sujeita à transcrição os títulos constítotivos de servidões. 

Cumpre finalmente observar que as servidões negati-vas ficam 
efetivamente constituidas com a simples convenção, B . CARNEIRO, 
§ 78, n . 2 . 

(220) Lei de 24 de Setembro de 1864, art. 6, § 2 ; Decr. 
p . 3.453, de 26 de Abril de 1865, art . 264. 

(221) ' A servidão pode ser legada ou conjuntamente com o 
prédio, como se o testador declara que o prédio que deixa a um 
terá tal servidão sobre o prédio que deixa a outro, oti isolamento, 
como se deixa ao senhor do prédio vizinho o direito de transitar, ou. 
conduzir água pelo prédio que lega a outro. 

(222) §§ 1.0 e 4.°, I . de Servit., 2.3; B . CARNL, § 78, n . 19. 
(223) Lei de 24 de Setembro de 1864, art . 6, § 2 ; Decr. 

E. 3.453, de 26 de Abril de 1865, art : 264. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



432 DIKErTO DAS COISAS 

outro passam por sucessão a pertencer a donos diversos, as 
serventias estabelecidas assumem a natureza de servidões, 
salvo cláusula expressa em contrário (224) . 

4. Por adjudicação. Nas ações divisórias é permi
tido ao juiz, nó caso de necessidade, constituir servidões 
na parte em terras dada a um dos consenhores em utilida
de da parte quinhoada ao outro (225) . 

5. Por prescrição aquisitiva (226) . Para a aquisi
ção das servidões por prescrição se exigem os requisitos 
seguintes: 

(224) SILVA, ad. ord., 4 ,1 ; rubr. art. 7, ais. 27 e 43; LOBÃO, 
Águas, § 103; CARN. , § 174; D. Port-, III, ants. 449 e 450; C 
C. fr . , arts. 692 e 693; do Chile, art. 881; Port., art. 2.274. 

Em contrário, o Direito Rbmlano: fr. 30, § 1."; D. S. P-
R. , 8,3, fr. 10; D . Com., praed., 8,4, fr. únic, D. de servit. le
gal, 333. 

(225) Fr . 2, § 1°; fr. 18. D . Comm.,, dividund., 10,3 fr. 16. 
§§ 1." e 2.°. D. familiK ersdscund.,, 10, 2 ; Peg. For., 7; C. 241, 
n . 97; D. Port., III, art. 448; B. CARNEIRO, § 77, n. 16 e § 78, 
n. 23. 

(226) O C. C. franc, e os que o imitaram, só admitem que 
se adquiram por prescrição as servidões contínuas aparentes.. Entre 
nós, prevalece acerca deste assunto o Direito Romano, segmido o 
-qual se pode indistintamente adquirir por prescrição toda a espécie 
<i€ servidões. C. 12, C. de praescnipt. long. teim., 7,3. 

A doutrina francesa foi principalmente inspirada .pela conveniên-
•cia de evitar as dificuldades que hi &m caracterizar a quase-posse das 
servidões não aparentes, (afirmativas ou negativas). 

A nós nos parece que a teoria romana, acerca da aquisição da 
quase-posse 'das servidões, corta as aludidas dificuldades.. 

Corri efeito, se ,56 trata de servidões afirmativas não aparentes, 
como a de tirar água, a de trânsito sem camiinho visivel, a prática 
-dos atos que constituem o exercício de tais servidões tem uma exis-
íência material susceptível de ser perfeitamente caracterizada e pro-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 433 

1.° Que o imóvel seja daqueles, cujo domínio se 
pode adquirir por prescrição (227). 

2° Quase-posse fundada em justa causa, ou pelo 
menos adquirida de um modo não vicioso (228). 

3.° Duração contínua da quase-posse por dez anos 
entre presentes, por vinte entre ausentes (229), ou por 

vada. Se a questão é relativa às negativas, a quase-posse ou se ad
quire por título a non-domino (caso este que não oferece dúvida) 
ou pela contradição, Oposta por quem pretende a servidão, à prá
tica do ato proibido. A resistência caracteriza energicanüente o co
meço da quase-posse e é de fácil averiguação e prova. 

A doutrina romana, como se vê, joga com elementos muito clâ -
Tos e positivos, susceptíveis de serem afirmados e estabelecidos com 
certeza e segurança. Não há razão para condená-la, criando restri
ções que mutilam a realidadte da vida jurídica. 

(227) Novela 131, cap. 6; C. 12, C. de prsescrâpt, long têmp., 
7,33; MÜHLEN3RUCH, § 289, nota 9; MACKELDEY, § 326, nota 5. 
Assim não se pode adquirir por prescrição a servidão de aqueduto 
por uma praça pública. A razão é clara: se se não pode pres
crever o dcwiíínio, ním tão ,pouco a servidão, que é uma parcela 
dele. 

(228) F r . 10, pr." D . si servit vindicet., 8,5; fr. 15. D., 
quemadm. servit., amit. 8,6; C. 12, C. de praescrLpt. long. temp., 
7,33: hono possidentis. Cit. fr. 10, pr. D . 8,5: Siquis d5utumo 
usu et longa quasi possessione jus aquae ducendae nactus sit, non est 
>€i necessé docere de jure quo aqua constituta e s t . . . sed utilem 
liabet actionem ut otendát per annos forte tot usum se non vi, non 
dam, non precário .possedisse. B . CARNEIRO, § 78, n . 24. O di
reito, é pois mais favorável à aquisição da servidão do que à do do-

-iriínjo. 
(229) C. 1 e 2, C. Servit. 3,34; C. 12, C. de presoript. 

long. tertip. 7,33; B . CARNEIRO, § 78, n. 25. 
A servidão de luz ou de vista de que fala a Qrd. 1,68, § 33, 

:9e adlquiire por prescrição de ano e dia. 

— 28 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 DIREITO DAS COISAS 

trinta anos se falece justa causa ou o imóvel é dos que se 
prescrevem neste prazo (230). 

'4.0 Boa fé (231). 

A prescrição se interrompe: 

a) ' Se a servidão é negativa, pela prática dos atos. 
proibidos (232). 

b) Se discontínua, por atos que impedem ao dono 
do prédio dominante o exercício dela (233). 

c) Se contínua afirmativa, por qualquer fato que 
importa destruição do estado de coisas que o exercício da 
servidão pressupõe (234). 

Por proibição expressa de lei não se podem adquirir 
por prescrição, ainda imemorial, caminhos c atravessado-
res particulares que não se dirigem com manifesta utilidade, 
a pontes, fontes ou outros lugares públicos (235). 

A servidão adquirida por prescrição se reputa efetiva 
e realmente constituída entre o dono do prédio dominante 
e o do serviente peío só fato da quase-posse revestida das 
condições legais, mas para que possa valer contra terceiros, 
requer-se que a existência dela conste de ato judicial decla-

(230) MACKELDEY, § 326, a . 4, not. 5; MÜHLENBRUCH, § 289, 
nota 9; B . CARNEIRO, § 78, n. 24, nota ( a ) . 

(231) Fr . 10, pr. D . Si servit vindicet., $,5; C. 1. C. de: 
de servit., 3,34: MÜHLENBRUCH, § 289; B . CARN. , loc. cit. 

(232) § 131, acima. 
(233) § 131, acima. 
(234) § 131, aciima. 
(235) Lei de 9 de Julho de 1773, | 12. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 435 

rotório c que esse ato seja transcrito no registro compe
tente (236) . 

O ato declaratório pode ser: I. sentença proferida em 
ação confessória intentada contra o senhor do prédio ser
viente; II. sentença dada em justificação expressa para 
esse; III. confissão em juizo conciliatório; ou em juizo con
tencioso. 

• A transcrição dos títulos constitutivos e dos dedara-
tórios das servidões se faz em geral com as mesmas forma
lidades da transcrição dos títulos translativos do domí
nio (237).. 

CÓDIGO CIVIL 

DAS SERVIDÕES PREDIAIS, DA CONSTITUIÇÃO 
DAS SERVIDÕES 

Art. 695 — Impõe-se a servidão predial a um prédio em 
favor de outro, pertencente a diverso dono. Por ela perde o 
proprietário do prédio serviente o exercício de alguns de seus 
direitos dominicais, ou fica obrigado a tolerar qv^ dele se uti
lize, para certo fim, o dono do prédio dominante. 

Art. 696 — A servidão não se presuma: reputa-se, na 
dúvida, não existir. 

(236) Lei de 24 de Setembro de 1864, art. 6, § 5; Decreto 
n. 3.453, de 26 de Abril èt 1865, art. 274. 

(237) Decr. n. 3.452, de 26 de Abril de 1865, Tít. 3, cap. 2,. 
art. 268 e seguintes. 

A transcrição dos títulos constitutivos das servidões deve conter 
os requisitos declarados no art. 270 do citado Decr. n. 3.453. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 DIRiEITO DAS COISAS 

Art. 697 — As servidões não aparentes só podem ser es
tabelecidas por meio de transcrição no registo de imóveis. — 
676, 856, m , 

Art. 698 — A posse incontestada e contínua de uma ser
vidão por dez ou vinte anos, nos termos do art. 551, autoriza 
o possuidor a transcrevê-la em seu nome no registo de imó
veis, servindo-lhe de título a sentença que julgar consumado 
o vsocapião. 

Parágrafo único. Si o possuidor não tiver título, o prazo 
do usocapião será de trinta anos. 

Art. 699 — O dono de uma servidão tem direito a fazer 
todas as obras necessárias à sua conservação e uso. Si a ser
vidão pertencer a mais de um prédio, serão os despezas ra
teadas entre os respectivos donos. — 700. 

Art. 700 — As obras a que se refere o artigo anteee-
cedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, si o 
contrário não dispuzer o título expressamente. 

Art. 701 — Qvxmdo a obrigação incumbir ao dono do pré
dio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando a proprie
dade ao dono do dominante. 

Art. 702 — O dono do prédio serviente não poderá em
baraçar de modo algum o uso legítimo da servidão. 

Art. 703 — Pôde o dono do prédio serviente remover de 
iim local para outro a servidão, contanto que o faça à sua, custa 
e não diminua em nada as vantagens do prédio dominante. 

Art. 704 — Restringir-se-á o uso da servidão às neces
sidades do prédio dominante, evitando, qiumto possível, agra
var o encargo ao prédio serviente. 

Parágrafo único. Constituída para certo fim, a servidão 
não se pode ampliar a outro, salvo o disposto no artigo se
guinte. 
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Art^ iÚd -^ Nas servidões de trânsito a de rrudúr indue 
a dê Mênõf mtm, e a mmoê ex^lue a mais únefosa. 

Ari. 7Ô6 — Si (ts neeéssíãadês da mttura do prédio do-
ndriãftie ímpu«êmm â serviâÂõ imiõr lafguesa, o dôn& éb è€f' 
vímte é õM^aâô a êúftêda,, mas tem direito a ser inãeiümãú 
péíõ eMéêêô. 

Parágrafo útiieo. Si, porem, esse aeréseímo de emargú 
fôf devido a mtiâança na fimneira de exercer a servidão, como 
nó eoêú- de se pretender edifiear em terreno até então des
tinado é éídturã, poderá ohètáAo o dono do prédio serviente. 

Art. T07 — As seriMões prediais são indivisíveis. Sub
sistem, no caso de partilha em benefício de cada um dos qui-
nkôes do prédio dominante, e continuam a gravar cada um 
dos âo prédio servientêi salvo si, por natureza ou destino, só 
se aplicarem a eerta parte de um, ou de outro. 

§ Í34. — Como se extinguem as servidões 

As servidões acabam: 

1. Pela remissão, isto é, pela renúncia que o dono 
do prédio dominante faz da servidão em favor do prédio 
serviente (238), A remissão pode ser expressa ou tá
cita (239). 

(238)' Fr, 14, § l.«, D. Servit. 8,1. Pela remissão o prédio 
serviente se tonna iivne. 

(239) Fr. 8, D. Quetnadm. Servit. amit., 8,6; B. CAR
NEIRO, L. 2, § 81 ns. 2 e 3 . . A reatíissão é tácita, por exemplo, 
quando o seniior do prédio não dimpede que o domo do serviente faça 
nele obra incoirípativel oani o exerádo da servidão. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



438 DIREITO DAS COISAS 

2. Pela confusão. Verifica-se este modo de extinção 
quando o prédio dominante e o serviente caem sob o do
mínio de um só proprietário (240) . Mas se um dos dois 
prédios se acha em comum e a reunião não abrange todas 
as partes do prédio indiviso, nesse caso as servidões não se 
extinguem (241) . 

3. Pela destruição do prédio dominante ou do ser
viente, ou por acidente que torne impossivel o exercício da 
servidão (242) . 

• Se o prédio é reposto no seu antigo estado ou se cessa 
o impedimento do exercício, revivem ás servidões, salvo 
se no intervalo se extinguiram pelo não-uso. 

4. Pela resolução do domínio de quem as consti
tuiu (244) . 

(240) Fr . 1, D. quemadm. Servit. amiit. 8,6; fr. 10, D. 
Com. praed. 8,4; B . CARN., § 81, n . 5. Pêlo princípio — imiki 
res suo domino servit. 

Se a confusão é teimporáràa, como no caso de ser resoluve! o 
domínio de um dos prédiios, a servidão revive. B . CARN., § 81. 
n . 6 ) . . . 

(241) F r . 8, § l.", D . Servit. 8,1; fr. 30, § 1.", D . S. P . 
R. 8,3; B . CARNEIRO, § 81, n . 7. Veja acima, § 132. 

(242) MÜHLENBRUCH, § 290, n. ' 2 ; MACKELDEY, § 327, 4 ; 
MAYNZ, § 230, n. 3 . Para a extinção do usufiruto basta a mludanca 
de fornia ou do destino (§ 109, adma) ; para a das servidões se 
requer destruição completa. MAYNZ, § 230, (ti. 3 . • 

(243) Fr . 20, § 2, D . S. P . U . , 8,2; fr. 14, D. qiiemadirí. 
amiit., 8,6; B . CARN., § 81, ns. 27 e 28. 

(244) Fr . 11, § h", D. quemadm. Servit. amit. 8,6; fr. 105, 
D. de Conidit. et demonstr. 35,1. Vej. § 27, adma. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO, DAS COISAS 439 

5. Pela prescrição extintiva. A prescrição resulta 
'do não-mo dos direitos que constituem a servidão, por dez 
anos entre presentes, por vinte entre ausentes (245). 

Acerca deste assunto há necessidade de fazer a dis
tinção seguinte: 

a) Nas servidões afirmativas (contínuas ou discon-
tínuas) o não-uso. se começa a contar do momento em que 
<:essa o exercício (246). 

(245) C, 13, D. de servit. 3,34: Ita et in caeteris servitoitibus 
òbtinelndum esse censuimus ut cmines servitutes non utendo amitten-
tur... deoennio contra praesentes vel viginti spatio annorum contra 
âbsentes. Este texto é ,positivo; não faz distinção de servidões. E 
assim tem sidto entendido de muitos. E tal é a doutrina seguida 
pelos nossos escritores e consagrada petos códigos modernos. Peg. 
Forens., 7, coip. 93, n. 101; B . CARN. , § 81, n . 11; C. C. Fr . 
artt. 706, do Chile, art. 885, § 5; Port. , art. 22279, § 2 . 

Segundo o Direito Romano da época clássica as servidões rús
ticas se extinguiam pelo simples não uso; pelo que respeitava as ur-
baims, se requeria, aüem do não MSO, a usucapio libertatis pelo dono 
do prédio serviente: fr. 6, pr. D. S. P . U . , 7,2; fr. 6, § l.", 
ir . 32, D . eódem; MAYNZ, parágrafo 231. 

(246) B. CARN-, § 81, n. 12, nota ( a ) . Nas discontínuas 
•cessa o exercício quando o senhor do prédio dominante deixa de pra
ticar ou é impedido d)e praticar os atos próprios da servidão, como 
se se abstem de tirar água da fonte, ou não lhe consentem passar 
pdo cáiminiho. Vej . adma, § 131, A ) . 

Nas continuais afi-nmativas se verifica o não^iso quando desa-
rpareoe o estado de coisas que é neces^iirio ao exercício dtelas, como 
se cai o aqueduto, se a janela é fechadla. Vej . acima, § 131, B ) . 

Segundo a doutrina francesa (C . C , art . 707) o não-uso das 
servidões contínuas começa a datar do momento em que o ãono 
do prédio serviente ou um terceiro praticam atos contrários à ser
vidão: Sem o ato contrário praticado por alguém — dono do pré-
â&o serviente ou um terceiro, não há começo de não-uso. MOURLON^ 
1,4, n . 1854. Esta disposição é conseqüência do pressuposto de que 
íé (Eficil fixar-se o não-uso nas servidões oonítíntias. O dito pressu-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



440 DIREITO DAS COISAS 

b) Nas negativas, porem, o não-uso só se reputa. 
datar do momento em que o dono do prédio dominante 
perde a quase-posse, isto é, desde que o dono do serviente 
chega a consumar o ato proibido (247). 

O não-uso nos termos expostos importa a extinção 
da servidão, quer resulte de ignorância ou negligencia do 
dono do prédio dominante, quer de impossibilidade cau
sada por força maior (248). 

Obsta à prescrição o uso da servidão por pessoa que 
representa o dono do prédio dominante, ou ainda por pos
suidor estranho de boa ou má fé, uma vez que a exerça 
como direito do prédio (249). 

Se o prédio dominante é comum, basta para evitar a. 
prescrição, que a exerça um só dos condôminos (250). 

posto carece die ftmdíunento. O não-uso se caracteriza perfeitamente 
pela destruição ou cessado idb estado de coisas que as servidões con
tínuas requeremi. 

A doutrina francesa dá resultados inaceitáveis. Suponha-se que: 
o aqueduto desaba ou cai a trave, por acidente, e que njeste estado 
permaneoem as coisas cinqüenta, cem anos. Ã luz do C. C. fr.,. 
estas servidões ao caibo daqueles prazos não estarão (prescritas! 

(247) B. CARN., § 81, n.; 12, nota (a)i. Vej. § acima. 
(248) Fr. 19, § 1.», fr. 14, D. Quemadm. servit. amit. 8,6M 

fr. 4, § 27, D. usuipat. 41,3. C. C. fr., art. 107; MOUBLON,, 
I, 4, n. 1850; B. CAIÍNEIRO, § 81, n. 17. 

(249) Fr. 5 e 6, fr. 20, 22 e 24, D. Quemadm. Servit. 
amit. 8,6. MOXJIULON, I, 4, n. 1860. 

(250) Fr. 18, D. S. P . R., 8,3; fr. 6, §1.0, D. Quetnadm-
servit. amit. 8,6, C. C. fr., art. 709. 

Se entre os consenhores do précüo dominante há algum contra. 
o qual a prescrição não corre como o impiúlbere (§ 62, acima), ester 
íavor aproveita a todios: fr.. 10, D. eodero, C. C. fr. cit., art. 709., 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 44! 

E' finalmente de notar que a servidão também s' 
extingue quando alguém, por via de prescrição aquisitiva 
adquire o prédio serviente como se fora livre (251) . 

CÓDK30 CIVIL. 

Art. 708 — Salvo nas desapropriações, a servidão, uma 
vez transcrita, só Sê extingue, côm respeito a terceiros, quando 
«ancelada. 

Art. 709 — O dono do prédio serviente tem direito, pe
los meios judiciais, wo cancelamento da transcrição, embora o 
dono do prédio dominante Uio impugne : 

I — Quando o titular houver renunciado a sim servidão. 
11 — Quando a servidão for de passagem, que tenha ces

sado pela abertura de estrada pública, ax;cessivel OM prédio ão' 
minante. — 559. 

/ / / — Quando o dono do prédio serviente resgatar a ser
vidão. "• 

Art. 710 — As servidões prediais extinguem-se : 

I — Pela reunião dos dois prédios no domínio da mes-
tna pessoa. 

n — Pela supressão das respectivas obras por efeito de 
êontrato cm de outro título expresso. 

lU — Pelo não uso, durante dez anos contínuos. 

Art. 711 — Extinta, por alguma das causas do artigo an
terior, a servidão predial transcrita, fica ao dono do prédio^ 

(251) C. 16, § 1.°, C. de usufr. et habit. 3,33, (arg.)l,; 
.WARKOENIG, § 643; Mouíax>N, I, n. 1952. 
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serviente o direito a fazê-la cancelar mediante a prova da ex
tinção. 

Art. 712 — Si o prédio dominante estiver hipotecado, e 
a servidão se mencionar no título Hipotecário, será também 
preciso para a cancelar o consentimento do credor. 

§ 135. — Ações relativas às servidões 

1. As servidões são por suâ  natureza sujeitas às 
duas ordens de lesões : , , 

a) Lesões que lhe suprimem totalmente o exercício, 
como se o possuidor do prédio gravado impede a tirada 
de água, desfaz o caminho, levanta o edifício, mais 
alto (252) ; 

b) Lesões que consistem em simples perturbações 
do direito como se o dono do prédio serviente vicia a fonte, 
danifica o caminho, construe obras sobre o aque-
duto (253) . 

A lei confere ao senhor do prédio dominante uma 
ação, adaptada a fazer a servidão contra aquelas lesões. 

Esta ação, também competente para proteger o uso-
fruto, o uso e a habitação, é a ação confessaria (254) . , 

(252) Fr. 9, D. servit. vindioet. 8, 5: Si eo loco per queiti 
iiter mihi debetur, tu eedificaveris, posstim intendere jus mihi esse 
ire agere. 

(253) Fr. 4, § 5, fr. 10, § l.«, D. eodtem. 
(254) Fr. 2, pr. D. Si servit, vindicét., 8,5: Confessoria ei 

-qui servitutes sibi cxDmpetere contendit. Ond., 4, 10, § 1.°: "Sendo 
•movida demanda sobre servidão de alguma causa." B. CARNEIRO, 
X . 2, § 82, n. 6. Doutrina das Ações, § 112. 
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2. Aplicada às servidões, ela se rege pelos princípios 
seguintes: 

1." Só pode ser invocada e exercida pelo dono do 
prédio dominante (255) . 

2." E' intentada contra o autor da lesão, que às 
mais das vezes é o senhor do prédio gravado, mas que po
de ser um simples possuidor (256) , ou ainda um terceiro 
sem posse nem domínio (257) . 

O autor é obrigado a provar: 

I. Que a servidão lhe pertence de direito ( 2 5 8 ) : 
— o que pressupõe a prova anterior do domínio sobre o 
prédio dominante (259) . 

II. Que a servidão está sendo lesada (260 ) . 

3. Na doutrina da confessaria se faz sentir um dos 
efeitos da indivisibilidade das servidões, a saber: 

(255) F r . 1, D . Si servit. vindicet. 8,5: Actiones de servi-
tultibus rusticis sive urbanis eorum sunt quortim proedia sunt. Podte 
tamibem 'ser exercida peJò enfitéuta. B . CARNEIRO, § 82, n . 7. 
Vej . § . . 

(256) íFr. 6, §§ 3 e 4, D . eodeni. 
(257) Fr . 10, § 1.". D . eodem: Verum etiam cum omnibus 

agi poterit quiciunque aquam.non ducere impediment, exemplo coete-
rarum servitutum. 

(258) Fr . 10, pr. D . eodem, C. 9. C. Servit., 3,34; B 
CARN. , § 82, n . 13. 

(259) Fr . 2, § 1.», D . eodem; fr. 16 de Except. 44, 1: Quod 
non aliter viam niihi deberi probaturus sim quam pri^^s probaverim 
fundum meum esse. B . CARNEIRO, § 82, n . 15. 

(260) CAMINHA, Ag. confess., nota 5. B . CARNEIRO, § 82, 
-». 13. 
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Se o prédio dominante se conserva em comum, a sen
tença obtida efíí áçld' c&míM§6tíá ptôpõstz púf üíft §6 éõ§. 
cofídoiíiifíãs, áptúvátâ s tòâós qííàtíto áó íècónfecimeiifõ. 
dá Servidão (261) . Pof fõíçá dõ iíiésmó pfífícípiô §é â açâú 
é dirigida contra üfíi dos seníiores do prédio gravado, c juí-
gamento ôíífigâ à todos OS déffiáis côíiseníiofeS (262) . 

4. Tem a confesSófia pof fim faze-t' fécófihecef a 
éxistêricia da servidão (263) é, êííí cdnsêqüêncía, conde
nar o réu á cessar â ksâõ, prestando Gâüçãõ' de não repro-
düzí-=la (264) é á pagar os dáHOS e pféfdãs' que houver 
causado (265) . 

5. E' também permitido usaf da confessória com o-
caráter de Publiciana. 

Revestindo a natureza da Publiciana, a confés&ória 
pode ser invocada: 

4, §§ 3 e 4, ffí 19, D. á servit. vindicet., 8, 5.. 
citados na nota antecedente e líiais fr. 6, § 4, !>.. 

2 ipíp;- D. mdétH, § 3, I , de actionib, 4, 6. CA-
Conjess., nota 7. 

7. D, eodem; ir. 7, D. aqiíã ootíd,, 42,22; Mütí-
I/ÉfiBí£ucfí/§ 292; CAMÍNHA, .<4f. Cónfess., líoita 9. PEKÊIKA E 
SotJZAj nota 565, Alem da caução tanibem se u«a eoniinar pena. 
pafa,,o <saso de futuia contravenção. MÊNKES, trat. 2, 1. 4, cap., 
, Cf. á, B. CAKN., ^ 82, n. 7, Doutrina das AçSes, % 112, 2.». Se 

â íésao (íoneíste etti ôbfâá que ímp^efíi õ exercício da servidão, oi»-
nà dSestfiífÇão de chpm tieGessáriaã ao exeríSdo dida, a sentesiça deve 
oi<d!éttar, no pijmeiro caso,, ã demolição (MAYNZ, § 222, nota 13); no-
segundo, a fiéconstruçâo (CAisfxNHA, .^f. conféss., nota 8 ) . 

.(265) Ff. 4, I 2, fr. 6, §, D. si servit. vindi<x±.,.8, 5.:, 
CAMINHA^ AÇ, Conféss., nota 6. 

(261) :Fr 
(262) Fr 

eodeSi. 
(263) Ft 

MINHA, Ac , (J 
(264) Ff 
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I. Por aquele que só tem a qtmse-posse das servidões 
.adquirida em 'boa fé e sem vício; 

II. E ainda por quem é de direito senhor da servi
dão, mas que prefere alegar tão somente a quase-possc co
mo de mais fácil prova (266). 

§ 136. — Ações possessórias 

1. A quase-posse das servidões se acha exposta às 
jnesmas lesões de que são suscetíveis as servidões. 

2. As servidões, em tanto que direitos, se conside-
jam verdadeiros atributos do prédio dominante e como tais 
constituem um modo de ser dele (267). Daí vem que os 
atos que impedem ou perturbam o exercício delas afetam 
mais ou menos diretamente a posse do prédio a que são 
inerentes (268), sem todavia importarem a perda dessa 

(266) F r . 11, § 1.°, D . de PuW. m rem actioa. 6, 2, fr. 1, 
§ 2°, D. S. P . R. 8, 3 ; MÜHLENBRUCH, § 292; MAYNZ, § 222, 
in fine; B . CARNEIRO, § 82, n . 15. Vej . V A L A S C , Consulf. 194, 
•n. 30. 

(267) A pilastra alheia, sobre a qual descança o nosso edi
fício, o aqueduto que lhe traz água da herdade vizinha, são, por 
assirri dizer, aumentos, acréscimos do prédio. A destruição da pi
lastra, a demolição do aquediuto ofendem a integridade do prédio. 

(268) SAVIGNY, § 46; MAYNZ, § 224. Esta observação é 
•perfeitamente exata rdativairiente às servidões, cujo exercício pres
supõe obras cotaio a dè aqueduto, oneris jerendi, tigni immittendi. 

Pelo que respeitam as discontínuas — servidões que consistem 
-em atos .pessoais, é força reconhecer que a supressão da turbação 
desses atos não exerce influência direta sobre a posse do prédio do-
aninante. SAVIGNY, § 45, in fine. 
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posse: porquanto, embora despojado materialmente da ser
vidão, o prédio dominante não deixa por isso de persevc-
rar sob o poder de seu possuidor. , 

Desta realidade de fato resultam os carolários se
guintes: ,-,; , ' 

1.° Que c inaplicavel à quase-posse das servidões 
o interdito recupera tório (Unde-vi força espoliati-
va) (269) . 

2° Que, reduzindo-sc, em geral, os atos lesivos da 
quasp-posse a uma mera turlbação da posse do prédio do
minante, a quase-posse pode ser útil e eficazmente defen
dida pelo interdito de manutenção (uti possidetis) (270) . 

3.° E' esta a razão porque a nossa jurisprudência; 
acompanhando a tendência do Direito Moderno (271) , 
tem adotado o dito interdito (uti possidetis) como sufi
ciente por si só para proteger a quase-posse das servidões, 
qualquer que seja a sua natureza, contínuas ou discontí
nuas, afirmativas ou negativas (272) . 

(269) Fr . 24, § 27, D . dJe usurpat. 41,3; SAVIGNY, ót. 
§ 46. 

(270) MÜHLENBRUCH, § 293. 
(271) ZACAR., § 187. 
(272) LOBÃO, Interdict., § 94; Doutrina das Ações, nota 429 

e § 194 e seguintes, B . CARNEIRO, L . 24, § 82, n. 2 . 
O Direito Romano, fundiado no pressuposto de que a supressão 

ou perturbação do exercício das servidões que modernamente se de
nominam discontínuas, não afetarão a posse do prédio dominante, 
tinha para algumas daquelas servidões interditos especiais: íio que 
não o seguiram as legislações modernas.'' Vej . SAVIGNY, § 46. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 447 

4." O interdito de manutenção aplicado à quase-
possc das servidões, tem por fim fazer restabelecer o exercí
cio dos atos materiais da servidão e condenar o autoi da 
lesão a não reproduzi-la sob pena certa, e a indenizar as:. 
perdas e danos causados (273). 

• (273) Fr. 3, § 17, fr. 8, § í.«, D. de vi 43, 16; fr. t 
pr. e § 23 D. de água cotidian. 43, 20; MAYNZ, § 224, in fine, 
Doutrina das Ações, §§ 194 e 190^ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO n^ 

ENFITEUSE 

§ 137. — Origem histórica 

1. A enfiteuse, — o direito real de mais larga com
preensão na coisa alheia, — nasceu, se desenvolveu e ad
quiriu existência própria e definitiva em época em que as 
diversas instituições do Direito Civil já formavam um 
corpo orgânico completo. São, pois, conhecidas as suas 
origens e as fases por que foi passando, até chegar a ss cons
tituir tal qual hoje vigora. 

2. Criação do Direito Romano^ o primeiro esboço 
dela se descobre nos arrendamentos que de suas proprieda
des faziam aos particulares as cidades, os eolegios de sacer
dotes e as vestais ( 1 ) . Temporários em princípio, os ditos 
arrendamentos foram pouco a pouco revestindo um certo 

(1) Hygin. de condiition, agror. GAIO, Com. 3, § 145, fr. 1 pt. 
D. si ager vectigaJ. 6,3; SAVIGNY, Posse, §, 9, § 12 a, MÜHLENBHTJCH., 
§ 294, MAYNZ, § 232, ACCAKIAS, n . 283. 

— 29 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



460 DIBEITO DAS COISAS 

caráter de estabilidade que lhes comunicava a quantidade 
dos lócadores, — pessoas morais de existência indefinida 
(2). Caminhando as coisas neste teor, veio.afinal a pre
valecer o princípio: — que os arrendatários não poderiam 
ser despejados do imóvel enquanto pagassem pontualmen
te a renda estipulada (3) . A adoção daquele princípio con
verteu de fato os arrendamentos de temporários em perpé
tuos. Para proteger a posição jurídica que destarte se 
criou para os arrendatários, deu-se-lhesuma ação real 
(actio vectigalis). 

A concessão de uma tal ação importava virtualmente 
o reconhecimento, em favor dos arrendatários de um di
reito real sobre o imóvel sujeito ão arreiidamento (ager 
vectigalis). ' 

Este direito real sobre o ager vectigalis, com a obri
gação de pagar uma renda anual (vectigal), ji contem em 
si os elementos substanciais' da enfitcuse (5) . ' 

3. Mais tarde, os imperadores no intuito de atraí
rem cultivadores pata as suas vastas propriedades, sitas pe-

(2> PATERCULU, Histor., II , § 8 1 ; MAYNZ, cit. § 232. 
(3) GAIO, Com. 3, § 145. Veluti'si àliqua, fés ín'perpetuum lo-

caita sit, quod evenit in prcedis municiikiim, quae eâ lege locánttir 'ut 
quandiiu vectigal praestetur, neque ipsi"conductori, neque hoeredi ejus 
proedium auferatur. Vej . SAVIGNY, d t . , § 9, n . 5, not. 3 ; . - • ^ 

í (4) F r . 1, § 1." D . si ager vectig. 6, .3: Qui in perpetuum funr 
dmm fruêndum conduxertmt, qiiamvis.non.effidantur, domini, tjuTiieii 
(placuit competere eis in rem actionem adversus: quemvis possessoreni 
sed et adversus ejus munidpes. Fr . 15, § 26. D . de damn, infect. 
39, 2 ; fr. 66, pr. D . de eviction. 21, 2 ! Vej. FEI,I,A.T., Introdtict. 
Exposé de princip. gener. de Ia propriété, n . 121. 

(5) PELLAT, d t . /nírodiící., n . 120 a 123. ,, ' 
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Ia maior parte em regiões longínquas, tomaram o conse
lho de arrendá-las a longos prazos e ainda em perpétuo, 
por preços inferiores à'taxa comum ( 6 ) . Os particulares 
e as igrejas, que tâmbem possuiam grandes domínios nas 
mesmas condições, imitaram o exemplo ( 7 ) . O direito, 
que por virtude destes arrendamentos se concedia aos ar
rendatários, adquiriu por fim o caráter de direito real. Os 
imóveis, da intenção com que eram feitos os arrendamen
tos, se ficaram •chamando en/^ifeuncòs (prcedia emphytea-
tica), e o direito resultante — direito enfiteutico {jus em
phyteuticum) ( 8 ) . 

4. E',fácil de compreender a profunda analogia que 
havia entre os prédios enfiteuticos c o ager vectigalis. E em 
verdade, o, jus enfiteutico se confundia perfeitamente com 
o jus sobre o ager vectigalis. A diferença era apenas de no-
m"e. JÚSTINIANO afinal fundiu em uma, as duas institui
ções, ficando conisideradas sinônimas as suas denomina
ções ( 9 ) . • 

. (6) C. ÍTheodos, de fund. patrim., 11, 6 1 ; Gothofred, Paratit. 
ad C. Ehépd. 11, 3, MÜHLENBRUCH, § 294, MAYNZ, § 232. 

(7),. Novel, 7, c. 5,. Novel., 120, C. 1, C , jur. enfit. 4.66, 
SAVIGNY, § 9. 

(8) C. 13, C. de prcedis et aliis reb minor. 5,71: Etiam vectiçjale, 
vél ipatrimoniale, sive emphyteuticum prcedium. F r . 3, § 4, D. rebus 
eonim qui sub tutel., 27,9: 

' (9) ,D. 6.3, Inscriptio: Si ager vectigalis, id est, em.phyteuti-
carius petatur. F r . 15, § 1.", D . qúi satisd. cog. 2, 8 : Sed et qui 
vectigalem, id est, emphyteuticum possidet, possessor intelligitur. SA
VIGNY, cit., § 9. • ' 
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5. No estado do Direito Romano ao tempo daque
le impieradoT, a enfiteme consistia essencialmente no Di
reito real — de cultivar o campo alheio mediante uma 
pensão anuai, e de aproveitá-lo tão amplamente como o 
faz o proprietário, sem todavia destruir-lhe a substância. 
Ao senhor do imóvel ficava como que a nua-propriedade; 
ao enfiteuta, com a posse jurídica, passava o direito a to
das as vantagens materiais do domínio (10). 

6. Por ocasião de discutirem dificuldades que a 
prática diária suscitava, controvertiam os jurisconsultos 
a questão de saber se a enfiteuse procedia do contrato de 
compra e venda, ou se do de locação e condução (11). 

Nascia a controvérsia de se descobrirem na enfiteuse 
efeitos de um e de outro contrato (12). Mas uma análise 
mais aprofundada do assunto demonstrou que alguns dos 
direitos reservados ao senhor do prédio, e as restrições im
postas ao enfiteuta, não se coadunavam nem com a com
pra e venda nem com a locação. Assim que: se resolveu que 
o contrato pelo qual se constitue a enfiteuse, é um con
trato de uma natureza especial, que não se confunde com 

(-10) '§ 3, I. ide iíxat. 3, 24; fr. 1, § 1:°, B . ;si ager vect. 6,3; 
Movei, 120, catp,. &,; SAVIGNY, | 9, MAY.NZ, § 233. 

(11.) GAIO, COOÍ. 3, § 14.5: Adeo 'autem smptio et venditio et 
locatio et oonâtrctio familiaritatem aliquam inter "se 'habere ^ridentur, 
ut in 'qiribosdatn Gausis •qtíien solet laitíruin «mptio et venditio -Gon-
ttráháfeur, 'an locatio 'et venditio.. 

^2) M>ütE20LL, | l l l . 
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o^ (Contratos pr^xistentes.. Ogu-se-lhe o nome de contrato 
gittfiteisitiiGo ( 1 3 ) , 

A eafî eiuse, ta| pomo <? Direito Romano a organi
zara, -.— pura inVienglp ^ecpnômk?i para melhor aprpyeka-
mgnío das gig]^4^§ propriedades, T̂ =- era juma instituição 
simples, formada .de elemenjps singelos, e sutiordinada a 
regras clar̂ as. 

§ 13,8,, .===• Qfigen!) hjistóríçff IDireitq pátrig) 

l, '^m Ppfíjagal jnpnjime.jgitps dps primeiros siécu-
|ps 4a mpnaíguia atestaíçi jái a .ejxistencia 4a e.nfiteiuse 
il4)^. M^^pel? léM>< fe?W f9m-9 eçi PUtras na.çpes 4a Eu-
rppa, § (enfiteu^e .cpns.efvpu ;sempre a essência que Ibe 4?.^ 
p Pirellp B.pinri?jnip; raa^ trayp.u-se de puí-rps elementos, fi-
ijjps 4? pr.gajii.za;Ç;ãp ispcial dp te^npp, ps quais, ppr assim 
4í.zç;r̂  ilibe ,t|;a.nstprnaí^m a fisionomia. Ejn tôfpp desta 
íflSitáitujtçStP yieraia se agmpar 4JíeitPs e ̂ brrigações ̂ aiieips à 
sua í©4pk, 4«Sit;iíUi4ps a ,<#a.r â §,w^pT^i^d.m 4p PÍ-^Áetá-
,a:j,p «ofere p ^afiteuííi .•( i'5]). 

íg. ;1, 'G. dte juar,. (^jjhyí.. 4 # > 1 '3, í- de loçat. 3,24: 'Setl 
•tdis .«eçwtiSíGft-ttS, mês- •JíílS?' y<et€5i?es Jiiíf̂ italíaí̂ tur ^ a quibusdain Ipcâ tio 
,«t :a ,|j#íus<^af^ jj^ditio íBxístíim^iiiii-, ílex -Zesnoniana lata est quse em-
.fíhyteseps iContraotui .pirqpiáam «tateit -naturain, neque ad ilocationem, 
kegue .-ad -yíesniitíoiiern ãncMiiaíiítein, 'S&é «ui-s -jjaqtíonibus íulciendfrn. 

*((-Ĵ )) MmJLQ^ ;3, 11, ;§,2, iiOBÃo, Dkjík. Bmphyf., ,§§ 2, 3, 4.-e 5. 
AppfiwS<^ PMPP^-ff^^i^^^ §'^-f 

((iè) Mjesm^ria sobre os inconveKimtes .e vantagens dos prazos 
ipar.; p;. ;Sî EiiRG, m ^d.- ;7., (R̂ g.- ̂ ,, ^ Msm^- ép i#- Itet.-. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4S4 DIREITO ,pAS COISAS 

A prática quase universal dos emprazamentos por vi
das, a.recusa das renovações, o direito de caducidade, a 
pena de cdmisso, os serviços pessoais,-o aumento das pen
sões, as lutuosas e o excesso dos laudcmios, fizeram do en-
fiteuta um servo votado aos interésàes e aos caprichos do 
senhorio direto (16 ) . 

O corpo de doutrina que regulava a matéria da en-
fiteuse, formado das cláusulas comumente usadas nos con
tratos de emprazamentos e das disposições dos forais, nun
ca foi objeto de legislação geral e sistemática. 

Na compilação"Afoiisina (17) enaManuelina (18) 
apenas se consagraram ao assunto alguns princípios, uns 
tirados dos costumes, outros do Direito Romano. 

2. Na segunda metade de século XVI, é certo, os 
romanistas portugueses, na direção científica que davam 
ao Direito, iniciaram esforços no sentido de escoimar a 
enfiteusc das odiosas excrescências que.a deturpavam (19) . 
Mas esses esforços foram estéreis. As ordenações filipinas, 
posteriormente promulgadas, se limitaram a reproduzir 

(16) Vej . o cit. A-ppendic.tDiplomat. de LOBÃO. . 
Neste curioso livro vem iim grande número de extratos .de do-

ciimentos antiquíssimos acerca da enfiteuse. ' ' 
(17) São consagrados a enfiteuse os títulos 77, 78, 79 e 80 do 

L . 4, da ord. Aifons. (promulgada em 1446). 
(18) Ord. Manuelina, L . 4, T . 62, 63, 64, 65 e 77, § 35 e 36. 

As Mamuelinas acrescentavam os casos em que os prazos deviam vir à 
colação, (tít. 77, § 35 e 3 6 ) : introduziram também outra novidade, e 
foi a de sujeitar o contrato enfitêutico à rescisão por lesão. Vej . 
IvOBÃo, Appendice, §§ 89 e 9 1 . . . 

(19) VALASCO e CALDAS PEREIRA. , ,- , . ^ . 
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as disposições das complicações anteriores ( 2 0 ) . E, co
mo dantes, continuou a prevalecer a jurisprudência dos 
costumes e dos forais. 

3. Ainda nos meados do século passado a erifi-
teuse era em Portugal uma das mais largas bases da prepo
tência das ordens religiosas e da aristocracia. Uma insti
tuição tal ínão podia escapar à política demoliidora do 
grande ministro de D. José I. 

E com efeito, por ocasião de restaurar as leis d'a 
amortização, o Marquês de Pombal pôs por diante prin
cípios que alteraram profundamente a enfiteuse tal como 
a haviam constituído os costumes. A reforma começada é 
incompleta, mas nela ressumbra com energia o pensamento 
de erradicar velhos abusos, e restítuir à enfiteuse a antiga 
simplicidade do Direito Romano (21) , 

3- No Brasil, por força de circunstâncias peculia
res, nunca foi a enfiteuse uma instituição odiosa. A vas
tidão das propriedades e a escassez de população produ
ziram aqui os mesmos resultados que cm Roma no tem
po dos imperadores: — para ter quem as cultivasse e apro
veitasse cumpria fazer os emprazamentos com condições 
vantajosas para o enfiteüta; daí os prazos perpétuos e a 
modicidadc das pensões. , 

(20) Ord. Filip., L. 3, T; 93, § últ., L. 4, T. 36 a 40, T. 96, 
§§ 23 e 24. T. 97, §§ 23 e 24, T.. 13, § 6. 

(21) Vej. Leis de 4 de Jvlho de 1768, de 12 de Maio de 1769, 
9 de Setembro de 1769, §§ 25 e 26, de 4 de Junho de 1776. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



456 PIRErTO DAS COISAS 

Nem na época eolonial, nem depois da fundação do 
Império, puderam entrar em nossos costumes os aforamen-
tos por vidas, — a grande fonte dos abusos e das dificul
dades que enredavam o Direito Português (22) . 

Em nossa pátria só é conjhecida, só esta em uso a 
enfiteuse perpétua pura. B destarte a matéria dos prazos, 
que era em Portugal, antes das reformas de 1832 e da 
promulgação, do Código Civil,, uma das partes mais, com
plicadas e abstrusas da jurisprudência, se acha considera
velmente simplificada no nossio Direito (23 ) \ 

§ 139. — Noção da enfiteuse 

A enfítietise é o direito real de tirar da coisa alheia 
todas as utilidades c vantagens que ela encerra, e de em
pregá-la nos misteres a que por sua natureza se presta, sem 
destruir-lhe a substância, e com a obrigação de pagar ao 
proprietário uma certa renda anual (24) . 

(22), Vej;. Çonsolid.. das. L.. Ci%n>s;,, girt., 609, ncit.. 3. Não nos 
consta a existência de prazQS de vida no ETasil. 

(23) Neste livro só nos ocupamos da enfiteuse perpétua pura, 
e deixaremos na paz- do esquecimento, por estranihos; ao nosso> Di
reito, os prazos de vida. 

(24)- MÜHLENBRUCH, § 294, MAYNZ, § 232, MELLO» 3, 11, 
§ 1.°. Vej . C. C. Port., art . 1.653. 

A paJavra enfiteuse se toma em três sentidos. l^o, subjeíiyo, sig
nifica a enfiteuse — direito,; no objetivo^ a coisa sobre que recai;. 
no formal, o contrato peJo qual é congtituidá. (MELLO,. 3,11, § 1.°, 
nota. ROCHA, § 532, n o t . ) . 

üemos, ainida na nossa linguagem jurídica as palavras — prazo, 
paxá designar o imóvel aforado e — evnprazainento, aforamento — 
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Desta noção se depreende que a enfiteuse se compõe 
de dois elementos: — direitos reais na coisa alheia, e obri
gações que teem por objeto prestações pessoais (25). 

I. A) Direito real, a enfiteuse é uma coleção de 
parcelais que se destacam do domínio, e qu«, enfeixadas 
sob um nome comum, formam uma entidade distinta. 

Na verdade, do domínio se podem desmembrar os 
direitos elementares seguintes: 

1. O direito de possuir a coisa (jus possiden-
di) (26); 

2. O direito de gozar dela da maneira a mais am
pla (27); 

3. O direito de transformá-la, sem todavia dete
riorar-lhe a substância (28). 

para exiprimiT o contrato. (Ord., 4, 37, pr. LOBÃO, Direit. Bnfit., 
§24, 0«i. ,4.97, §22 ) . 

A palavra joro é tamibem empregadla para signtíícar o doiruiiio 
útil, a «aifiteuse — direito (Ord., 4, 36, § 1.°, e 37 pr. Lei n. L357, 
<k 24 de Setembro de 1864, art. 2, § 6.°). O proprietário do imovd 
aforado se costuma denominar senhor 'direto, ou sin^Iesmente se
nhorio. (Ord., 4,37, § 2. dt., Led de 24 de Set. de 1864, art. 2. 
§ 1."), por oposição ao enfiteuta, que é de ordinário chamado — se
nhorio útil, ou foieirio (Ord., 4,36, §1.'* Lei de 24 die Set., cit. art.). 

(25) MAREZOU, § 111, ORTOLAN, Com. ao § 3, I . die locat. et 
conduct. 3,24. 

(26) Sdbre a «Eferença entre o — jus possidendi — parcela do 
damínío, e o — jus possessionis — posse jurídica, veja-se acima § 2. 

(27) Tal é o direito de usar, "de usufruir, de retirar produtos 
que não são frutos, aibrir minas, cortar maâeiras. Vej. acima § 97 
e seguinte. 

(28) Conk) converter pâantações em pastos, demolir e recons
truir edifídos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



468 DIREITO DAS COISAS 

4. A faculdade de dispor deste complexo de direi
tos, c de transmiti-los a outrem por título singular ou 
universal (29). 

A soma daqueles direitos, separados da pessoa do se
nhor do imóvel e reunidos na pessoa de um terceiro, cons-
titue a enfiteuse em tanto que direito reaí. 

Consumada a dita desmembração, o dono do imóvel 
retém em si uma como que nua-propriedade (30) com os 
seus consectários naturais (31) c com certos direitos cria
dos ou pela lei (32) ou pelo ato de que emana a enfiteuse 
(33). Todos os demais direitos do domínio — direitos 
que resumem as vantagens materiais da propriedade, pasr 
sam para aquele a quem a enfiteuse é conferida, isto é, ao 
enfiteuta. 

Assiim que o enfiteuta exerce direitos que a muitos 
respeitos o colocam na posição de proprietário. Seduzidos 
por esta aparência, os antigos glozadores tomaram a en
fiteuse como uma espécie de propriedade, e lhe deram a 

(29) § 3, I. de Ipcat. 3, 24: Neque.., orive conductor hoerèsve 
ejus ttd prcedimn verididerit, aut donaverit, aut dotis notnine dederit, 
aíiove quoque modo alienaverit, auferre lioeat, Ord., 4,38 pr. 

(30) Vej. acima § 25. 
(31) Como o direito de reivindicaçãoi, o dé consolidação: veja-

se adiante § 151. 
(32) Tal é o direito de opção, o dfireito ao laudêmio: vej. §§ 152 

e 153 adiante. 
(33) No cooitrato ou no testamento se podem estabelecer di

reitos e obrigações alheias à natureza da enfiteuse, uma vez que não 
lhe ofendam a essência. § 3, I . 3, 24; Ord., 2, 35, § 7; 4, 38, § 4., 
Vej. adiante, § 144. 
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denominação — de domínio útil (34), — denominação 
que afinal vingou no uso da lingua jurídica, c tem hoje 
o caráter de expressão legal (35). 

A dita denominação, porem, peca por imprópria: na 
realidade, a enfiteuse não é uma verdadeira propriedade, 
mas um direito sobre a coisa alheia, análogo por sua ex
tensão à propriedade (36), 

B) A enfiteuse, como complexo de direitos reais, 
pode ser concebida intelectualmente, sem a dependência 
lógica da obrigação de pagar uma renda anual ao proprie
tário. Não repugna, por certo, à razão, que o senhor de 
um imóvel faça a um terceiro cessão, ou gratuita ou por 
preço pago de uma vez, dos direitos reais que formam a 
enfiteuse (37). Mas, por decreto da lei, a obrigação de 
pagar a renda entra como elemento essencial na composi
ção da enfiteuse, de modo que sem aquela obrigação, le
galmente não há enfiteuse (38). 

(34) MAYNZ, § 232, Observai. 
(35) Alv. de 3 de Novemb. de 1757; há n. 1.237, de 24 de 

Setembro de de 1864, art. 2, § 1.», Deca-et n. 4.105, de 22 .de Fev. 
de 1868, art. 5, § único. 

(36) SAVIGNY, POSS., § 9, n- V, MÜHLENBRUCH, § 294, not. 8, 
MACKELDEY, § 331, not. 8. 

O domínio, ou o direito de prc^ríedade, coloca a coisa sob a domi
nação absoluta do dono, de modo que o direito, por assim dizer, se con
funde com a própria coisa (§ 1.° acima); a êofiteuise, porem^ não é 
senão um direito sobre a coisa alheia. Fr. 71, §§ 5 e 6, D. de reg. 
jur. 50,16: jus in fundo. Fr. 3. § 4, í ) . de rebus eoniimque. 27,9: 
;iM proedii. Ord^ 3, 47 p r . . . "Nenhum homem... poderá litigar... 
sobre bens de raiz, seus próprios, ou de foro feito para sempre". 

(37) ORTOLAN, Comi. ao d t . §, 3, I. 3, 24. 
(38) Fr. 1, pr. D. si ag. vectig. pet. 6, 3 ; § 3, I. 3, 24; 

Ond.. 4, 39, pr. MELLO, 3, 11, § 3, not. 
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Esta obrigação, embora artificialmente ligada à en-

fiteuse, conserva sempre a natureza de u m vínculo pu ra 

mente pessoal, € como tal é regulada ( 3 9 ) . 

11. Entre nós a lei permite as enfiteuses vitalícias, 

isto €, po r trêsi vidas ( 4 0 ) . Os nossos costumes, porem, 

repeliram sempre u m tal gênero de enfiteuse; e só teem 

consagrado a perpetua puca ( 4 1 ) . 

(39) Vej. adiante, § 148. 
(40) Alv. de 3 de Novemb. de 1759: "Estabeleço que todos os 

oontraitos que não forem pdo menos pdas três referidas vidas, 
se julguem de simples locação., sem que seja visto tnmsferir por eles 
doimnio algum em favor dos locatátios". 

O citado Alv. derrogou a Ord., 4, 39 pr. na parte em que permitia 
a enfiteuse jpor uma, duas vidas, por dez anos e daí para cima. 

(41) Vej. a Consolid. das L. Civ., art. 609, nota 3. 
De harmonia com este costume foram dedaraxlas perpétuas. 

1." As enfiteuses que haviam sido constituídas em terras da fa
zenda de Santa Cruz até 1813, e as que para o futuro se constituíssem. 
(Alv. de 26 de Julho de 1813). 

2." AIS concedidas pela câmara municipaü da comte até 1821 "aindb 
que de faito tivessem sido celebradas em vidas, bem como as sub-
enfiteuticações, locações e arrendamentos que os enfíteutas houvessent 
feito", e as que de futuro se concedessenl (Ahr. de 10 de Aliril de 
1821, §2 , 3 e 5 ) . 

3."* As conferidas pdo Estado em terrenos de marinha e nos 
chãos encravados ou adjacentes às povoações. (Lei de 15 de Novemb. 
de 1831, art. 51, § 14, Lei de 2 de Set. de 1833, art. 3 ) . 

O C. C. Port. acabou com as enfiteuses de vidas e só permite a 
perpétua pura. (Art. 1.654) . O mesmo Código estabdeceu a forma 
pda qual os í>razos de nomeação se deverão converter em perp&uos. 
Arts. 1.689 e seguintes. 

Os economistas, estudaiido a organização dia propriedade terri
torial no ponto ye vasta da produto da riqueza,, condenam energica
mente a instituição dos prazos de vidas por iaicompativd com um sis-
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A perpétua pura se distingue por estes dois caracte
rísticos: 

a) Os direitos que a constituem, se conservam per-
petuamente separados do domínio, e só voltam a reunir-
se-lhe de novo quando ocorre algum fato ou acidente a que 
a lei dá uma tal virtude (42); 

b) A coisa aforada continua a manter a natureza 
de bem alodial (43). 

IV. Não se deve confundir a enfiteuse com o imó
vel sobre que e constituída. Conjunto de direito reais na 
coisa alheia {jura in re alinea), ela entra na classe das 
coisas incorpóreas (44), e participando da qualidade dos 
bens cm que recaí, é considerada imóvel para todos os efei
tos de direito (45). 

tema de regular aproveitamento do soio. Na verdade o enfiteuta, cujo 
direito caducará por sua morte, não tean estímulo para meJhorar o pra
zo em toda a extensão de suas posses, e para fecundá-lo com trabalho 
e capitais que não hão de ser aproveitados por seiís herdeiros. A en
fiteuse perpétua não padece deste vício: quanto aos seus efeitos eco 
nômicos, equiparam-na os economistas à propriedade livre. 

A enfiteuse perpétua tem no nosso Direito diversas denominações: 
— foro para sempre (Ord., 3, 47 pr. 4, 38 pr.), joro em perpétuo 
(Ord,, 4, 40 pr. 41 p r ) , joro perpétua (Ord._4, 96, § 23) fateusin 
(Alv. die 10 de Albril de 1821, § S."»), em fattota (Alv. de 3 de No
vembro de 1757). 

(42) Vej. adBante, § 156. 
(43) Portug., de Donat. 3, c. 43, n. 26, LOB., Direit. Enfit., 

% 521; C. C. POTL, ant. 1.662. 
(44) Vej. MAYNZ, § 113, MÜHLENBRUCH, § 220. 
(45) Ord., 3, 47, pr. 
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CÓDIGO íCIVIL 

Art. 678 — Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou empraza-
mento, qtumdo por ato entre vivos, ou de "última vontade, o 
proprietário atribue a outrem o domínio útü do imóvel, pa
gando a pessoa, que o adquire, e assim se constitue enfiteuta, 
ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo e inva^ 
riavel. — 676, 679. 

Art. 679 — O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfi
teuse por tempo limitado consideror-se arrendamento, e como 
tal se rege. 

§ 140. — Em que se distingue a enfiteuse do usufruto 

A enfiteuse tem, é certo, alguma analogia com o 
usofruto, mas difere dele-por traços perfeitamente caracte-
tícos, a saber: 

1. A enfiteuse c mais ampla do que o usofruto: 
compreende, alem do direito de usofruir, o de perceber os 
produtos que não entram na definição de frutos (46) e 
o de transformar e alterar a coisa com o único limite de 
não lhe deteriorar a substância (47). 

2. O enfiteuta tem a posse jurídica do imóvel e em 
conseqüência, adquire os frutos pela simples separação 
( 4 8 ) : o usofrutuário possue a coisa em nome do proprie
tário, e portanto só faz seus os frutos pela percepção ( 4 9 ) . 

(46) Vej. acüna §§ 97 e 99. 
(47) Novel., 7, c. 3, § 2. Vej. § 139. 
(48) SAVIGNY, POSS., § 9, n. V. 
(49) Vej. § 1Q2. 
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3. E' da essência da enfiteuse a obrigação de pagar 
anualmente uma renda ao proprietário (50); o usofruto 
é de ordinário gratuito (51). 

4. A enfiteuse se transmite a terceiro, ou por ato 
entre vivos, ou por sucessão (52); o usofruto — direito 
— não pode ser alienado, e se extingue pela morte do uso-
frutuário (53). 

§ 141. — Que coisas podem ser objeto da enfitetxse 

1. Na sua oríg;em, a enfiteuse não foi senão um 
alvitre combinado para o fim de, por via de concessões 
extraordinárias, atrair colonos, e destarte estimular c pro
vocar o aproveitamento de terras que de outras maneira 
jazeriam incultas (54). Daí o uso de sió se concederem 
enfiteuses em imóveis suscetiveis de cultura (55). Mais 
tarde, por extensão daquele uso, se permitiu estabelecê-las 
cm casas e edifícios (56). 

2. No reino de Portugal, o princípio do Direito 
Romano recebeu grande ampliação: chegou-se a admitir 
a enfiteuse nas próprias árvores^ como vinhas e olivais. 

(50) Vej. § 139. ^ 
(51) Vej. § 95. ' 
(52) § 3, L., de locat. 3, 24, Ord, 4, 38 pr., 96, § 23 e 24. 
í(53) Vej. § 101 e 109, 1.»,. 
(54) Vej, § 137, adma. 
(55) Véj. o citado § 137. 
(56) Novel., 7, c. 3, § 1.», Novel, 120, c. 1, § 2, Müm^ir-

BRUCH, § 294, n. 9, HUBER., Si ager -vectíg. 6, 3, a. 2. 
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enquanto aderentes ao solo. sem no entanto compreender 
o próprio solo (57) e afinal até em réditos anuos perpé
tuos, nos direitos dominicais, e em barcas e pesquei
ros (58). 

Esta jurisprudência anômala, alem de desvirtuar a 
enfiteuse, dava lugar a graves abusos, para cuja extirpa-
ção se tomaram providências legislativas, nas quais trans
parece o pensamento de restaurar a simplicidade do EH-
reito Romano acerca deste assunto (59). 

3. No estado atual do nosso Direito, a enfiteuse 
regularmente só pode recair: 

1.° Em terras que não estão cultivadas (60); 

2.° Em terrenos que se destinam à construção de 
casas e edifícios de todo o gênero (61). 

4. Por declaração expressa de lei, os arrendamen
tos, a longos prazos e ainda os perpétuos, de tenas já cul
tivadas ou de casas já construidas, se reputam sempre, pa-

(57) Ord., 4, Z7 pr.: "Tomando uma pessoa alguma herdade, 
vinha, casa, olival ou outra possessão". 

(58) LOBÃO, Direit. Bnfit., § 40 e 44, Apeiid. Diplomai., T . 4. 
ROCHA, § 538. 

(59) Lei de 4 de Julho de 1776. Cfr. VOET., Pandect., 6, 3. n. 7. 
(60) Terras que, ou nunca foram cultivadas, ou que tendO-o 

sido, se acham com as culturas arruinadas. 
(61) Lei de 4 de Julho de 1776: "...todos aqueles contiatos, 

nos quais se emprazaratn ou se emprazam terrenos para edijicar casas, 
ou terras e matos incultos para abrir e melhorar com os fins da la
voura e plantios de vinhas t arvoredos, foram e são verdadcirani«ite 
contratos enfitêuticos, os quais se devem julgar pelas regns dos pra
zos". Cfr. C. C. Port.. art. 1.664. 
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ra todos os efeitos de direito, meros contratos de loca
ção e condução (62), Quer isto dizer: 

a) Que os ditos arrendamentos só geram direitos 
pessoais e, por conseqüência, não transferem aos arrenda
tários nem direitos reais, nem ações da mesma natureza. 

b) Que as rendas que forem estipuladas para o 
proprietário hão de ser graduadas, tcndo-se em atenção o 
valor dos frutos naturais ou civis da coisa arrendada (63). 

5. O intuito da lei, traçando uma linha clara de se
paração entre o contrato enfiteutico e os contratos de arren
damento, foi cortar os abusos e inconvenientes resultantes 
da confusão dum e de outro (64). No aforamento a pen
são € sempre módica, porque só tem por fim afirmar o 
reconhecimento do domínio direto, e compensar o pro
prietário da privação do seu prédio inculto ou desnudado 
<ie edifícios, e, por conseqüência, esterilisado em suas mãos 
(65). Mas nos contratos de arrendamento a renda repre-

(62) Cit. Lei de 24 de Julho de 1776: "Todos os outros c<'n-
tratosi, nos quais se aforaram ou se aforarem casas jâ feitas ou quin
tas habitaveis ^ terras frutíferas pela mesma renda era que costumavam 
andar, oontiverajh e conteem pela sua natureza contratos de locação 
çor longos tempos de anos e de vidas, ou colônias perpétuas para 
«erem julgadas por outras diferentes regras, por que se costumam 
otíecidir as convenções entre os rendeiros ou colonos e seus respectivos 
•senliores". 

(63) Os contràitos de locação, ainda perpétuos, não importara 
"transferência de direitos reais. Alv. de 3 de Novemb. de 1757. Vej., 
:LOB., Direit. Enfit., § 96. 

(64) Vej .a dt . L. de 4 de Julho de 1776, preâmib. 
(65) Vej. § 148 adiante. 

— 30 
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senta a retribuição dos capitais imobilizados no pré
dio (66). 

A corrutela, pois, de se confundirem contratos tão di
ferentes, causava grande perturbação nas relações de direi
to, ministrando pretexto, com aparências de fundamento 
jurídico, para ações de lesão enorme (67). 

6. Entram na qualificação acima exposta, dos ter
renos qlic são suscetíveis de enfiteuse, e podem sier afo
rados: 

l." Os terrenos de marinha (68); 

2.° Os terrenos reservados para servidão pública 
nas margens dos rios navegáveis, e nas dos que se fazem 
navegáveis (69); 

(66) L. de 4 dte Julho de 1776: "ConfumldÜiAiose, para assim 
se pretender e julgar a natureza do contrato enjitêutico, que essencial
mente consiste em aforar terrenos para edificar casas, ou terras in-
ctãtas para abrir, oom a outra diversa natumeza do contrato de locação 
por longo tempo de anos ou de vidas, que coosiste em aforar iqasas, 
quintas e terras frutíferas pda mesma renda em que costumam andar,. 
sem a necessidade de neles se faser benfeitoria alguma para produzi
rem as sobreditas rendfis em que são aforados". 

(67) Vej. o Preâmib. da cit. Lei de 4 de Julho de 1776. Aquele, 
por exemplo, que tomava por enfiteuse uma casa já feita ou terras 
cultivadas, estipulava naturalmente pagar tmia pensão, mais ou menos 
em proporção com os rendimentos de tais prédios; mais tarde, porem, 
invocando a índole do seu ccmtrato enfitêutióo, arguia a pensão de le
siva, e pedia que fosse ela reduzida à taxa do foro. Para suprinftr 
albusos deste gênero é que foi promulgada a L. de 4 de Julho de 1776. 

(68) Lei de 15 de Novemb. de 1831, art. 51, § 14. 
O Decret. n. 4.105, de 22 de Fever. de 1868, art. 1, § 1." define 

o que se entende no nosso Direito por terrenos de marinha. 
(69) Lei n. 1.507, de Setemb. de 1860, art. 39. Esta resen^k. 

é duma zona de sete braças contadas do ponto médio das dieias ordi-
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3." Os terrenos de aluvião acrescidos às marinhas e 
aos de que trata o número antecedente ( 7 0 ) ; 

4." Os alagadiços e devolutos encravados nas po-
voações ou adjacentes a elas (71) ; 

5.° Os terrenos pertencentes às antigas missões c al-
deamentos de índios, que estiverem abandonados ( 7 2 ) . 

As enfiteuses que se concedem nesses trerrenos, re
caem sempre sobre o solo e não sobre as benfeitorias. E ele» 
se aforam, ou para cultura, ou para construção de edifí
cios ( 7 3 ) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 680 — Só podem ser objeto ãe enfiteuse terras íiõo 
cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação. 

Diárias para o initerior da margem. Oit. Lei n. 1.507, e Decret. de 
22 de Fevereiro de 1868, art. 1.», § 2. 

Não é mister dizer que a dita zona se entende das terras devolutas 
que o Estado possue nas margens dos rios navegáveis. Se a zona de 
sete braças se acha no domínio particdlar por títído ie^timo, não fica 
sujeita à servidão pública, salvo desapropriação legalmente feita. 

(70) Lei n. 1.114, de 27 de Setembro ide 1860, art. 11, § 7. 
Decret. de 22 de Fever. de 1868, art. 1, § 3. 

(71) .Lei de 12 de Out. de 1833, art. 3, Lei n. 1.114, de 27 
de Seteníb. de 1860, art. 11, § 7. 

(72) Lei n. 1.114, dé 27 de Setemib. de 1860, art. 11. § 8, 
(73) Já se vê, pois, que a legislação brasileira acina invocaíáa. 

não derrogou os princípios fundamentais sobre a enfiteuse, estabele
cidos pela Lei de 4 de Julho de 1776. 
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§ 142. — Pessoas que podem constituir enfiteuse 

1. A enfiteuse se compõe, como em outro lugar se 
disse, de direitos desmembrados do domínio (74) 

A constituição dela, importando cessão de direito em 
favor do enfiteuta, c considerada alienação (75). 

A enfiteuse, em tanto que direito, entra na clasisie das 
coisas imóveis {76). 

2. Destas premissas resulta: 
Que só podem constituí-la aqueles que tcem o domí-

üio pleno do imóvel e estão na livre administração de seus 
bens (J7) 

O homem casado, para estabelecê-la em imóveis par
ticulares seus ou comuns, carece de outorga da mu
lher (78) 

Não é lícito ao governo concedê-la nos próprios na
cionais, sem preceder autorização legislativa (79). 

(74) Vej. § 139. 
(75) Vej. o citado § 139. 
{76) Vej. o § 138, IV. Na alienação da «ifiteuse se trans

fere, não o próprio imóvel, tnas tim complexo de direitos sol»re ele 
{jura in re.aliena). 

{77) MELLO, 3, 11, § 10, LOBÃO, Direit. Bnfit, §§ 18 e 24, 
D. Port., III, art. 904, C. C. Port., art. 1.667. 

(78) Ord., 4, 48 pr., GUEKR,, Tract., 2,1.6, c. 2, n. 19, LOBÃO , 
Direit. Bnfit, § 23, C. C. Port., art. 1.668. 

• (79) R^^ment. de 1 de Oututoro die 1586, cap. 16, Lei de 23 
de Maio de 1773, § 19: "Proibo que da publicação desta em diante se 
possam aforar bens alguns que se achem nos próprios da minha real 
fazenda. E que deles possam sair por outros títulos que não sejam 
os de doação ou o de veada". Const. PolStic, art. 15, § 15, ofido'de 
15 de Nov^ib. de 1832. 
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3. Acham-se autorizadcxa por ki para concedê-la: 

a) O governo geral na corte e província do Rio 
de Janeiro, e os presidentes nas demais províncias, em ter
renos de marinha, nos das reservadas para servidão pú
blica nas margens dos riosi navegáveis e dos que se fazem 
os navegáveis, e nos de aluvião formados junto aos di
tos terrenos (80). 

ib) As câmaras municipais nos bens do conselho 
(87), na corte com dependência da aprovação do governo 
geral (82), nas províncias mediante autorização daá res
pectivas assembléias (83). 

As igrejas, às mislericordias, irmandades, ordens ter
ceiras e quaisquer outras corporações de mão morta é per
mitido aforarem os imóveis de sua propriedade (84), As 
Ordens regulares, porem, não o podem fazer sem prévia 
licença do governo (85). 

(80) Deca-et. o. 4.105, de 22 de Fever. de 1868, art. 1." e 
ast. 5. 

Os afonamentos dos terr&ios de marinha canápreendidos no muis--
cí|pio neutro, e do tiiaiigue da Cjdiade Nova, são feitos pela câmara mu-
mdpiãl da corte com aprovação do imiiiiistiro da ^ e n d a . Led de 3 de 
Outttb. dte 1834, art. 32, § 2, ofic. de 8 de ATíril de 1835, Avis.. de 2 
de Maio áe 1837, Pont. de 5 de Agosto de 1839, e DecreL n. 4.105,. 
de 22 de Fevei:. de 1868, art. 10. 

(81) Lei de 1 de Ouit. de 1828, art.. 42. 
(82) Lei de 26 de Maio de 1840, airt. 23 e 24. 
(83) Lei de 22 de Set. de 1828, art. 2, § 10, At. Ad. art. i a 

Consolid. das Leis Civis, art.. 610, § 2.<>; Dr. -Cortines Laxe, Nota 66-
à ciitàcia lei de 1 de Outubiro de 1828. 

(84) Ord.» 1, 65, § 45, LOB., Direit. Enfit, § 26 e 32, D. Port^ 
III, art. 912, ROCHA. Nota Y; Avis. o. 85, de 28 de Março de 1854., 

(85) Lei de 9 de Dezemibro de 1830, art. úmc., Decret. n 665,. 
de 28 de Novemb. die 1849. 
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§ 143. — Pessoas que não podem aforar bens para si 

Teem capacidade para tomar bens por aforamento 
todas as pessoas que são capazes de direitos (86). Mas, 
como a enfiteuse consta de direitos dominicais sobre coisa 
imóvel não podem tomá-las os que a lei iniíbe de adquirir 
bens de raiz (87). 

Naquela proibição se acham incluidos os conventos, 
as igücjas e quaisquer outras corporações de mão-
morta (88). 

2. Por motivo de decoro e para evitar fraudes, a 
lei igualmente proíbe que tomem de aforamento: 

1.° Os procuradores fiscais, — as marinhas e os 
demais terrenos que o governo pode aforar. Esta disposi
ção compreende todos os funcionários públicos, que em 

A lei e o R ^ . são tenninantes e exduem a icíáyida suscitada pelo 
autor da Consolid. das L. Civis, ait. 342 nota. "São nulas e ^e ne
nhum efeito... todas as alienações e contratos onerosos feitos pdàs 
Oídens iregulares sobre bens movâs^ imóveis e semoventes, uma vez 
que não (haja precedido expressa licença do governo para celebrarem 
tais contratos". L. d t . 

O Avis. n. 85 de 28 de Março dé 1854 dteclarou que a citada Ijã. 
de 9 de Dezembro de 1830, não tem aplicação às Ordens terceiras, 
irmandades e oonfrarias, ás quais nas alienações de imóveis se devem 
«ger por seus compromissos e pelas dispoições dò Direito Civil. 

(86) MEXLO, 3, 11. § 10, LOBÃO, Direit. Enjit., § 48. 
(87) MEIXO, loc. dt . , LoB., D. Enjit., § 47, C. C. Port., 

art. 1.669. 
(88) Ord., 2, 18, pr. (ai^.) Ld de 4 dè Julho de 1768, §§ l.» 

e 4.° (arg.) AÜv. de 12 de Maio de 1769, § 4 (arg.) MELLO, 3, 11, 
§ 10, LOBÃO, Direit. Enjit., § 49: B. CARN., L . 1.", § 306. n. 15 
e § 307, n. 8; C, C. Port., art. 1.669, | 1.». 
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razão de sieu ofício interveem na concessão da enfiteu-
se (89). 

2." Os vereadores e oficiais das câmaras municipais, 
— os bens do conselho em que servem (90). 

3.° Os administradores, mordomos, mesários', sín
dicos e procuradores de igrejas, conventos,, irmandadies, e 
de quaisquer corporações de mão-morta, — os imóveis 
pertencentes às corporações! de que são mandatários (91). 

3. Podem tomar bens de aforamento as companlhia.s 
€ sociedades comerciais (92). E também os menores e os 
interditos; mas por via de seus representantes) legais, e 
guardadas as formalidades de direito (93), 

§ 144. — Como se constitve a enãteuse 

A enfiteuse se constitue: 
Por convenção. 
Por testamento. 
Por prescrição aquisitiva. 

(89) Ord., n. 82, de 22 de Juflio de 1842 e n. 156, de 4 de 
Agosto de 1848. 

A Ord, 4, 15, e o Alv. de 10 d!e Maio de 1678, proibiram aos 
magisti^ados aforar ibens nãs drcunsciições territoriais eoi que ^ e r -
-vdaim jurisdição. Estas dispoações cjiiram em desuso. 

(90) Alv. de 23 de Juüio de 1766, § 1.», I>i de 1 de Outubro 
<át 1828, art. 43. 

(91) Alv. de 6 dfe Dezenâjro de 1603. 
C92) Decret. n. 4.105, de 22 dfe Fevereiro <íe 1868, art. 13. 
(93) LoB., Direit. Enfit., § 48. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



472 DIREITO DAS COISAS 

A) Por convenção. O contrato pelo qual se estabe
lece a enfitcuse, suposto tenha afinidades com a compra 
c venda e com a locação, é todavia considerado como um 
contrato especial e distinto, com natureza própria: deno-
mínam-o contrato enfiteutico (94). 

Tem um certo número de efeitos naturais (95) que 
as partes podem a seu arbítrio modificar, alterar ou su
primir, uma vez que as cláusulas estipuladas não lhe des
virtuem a essência ^96). 

Por si só não transfere o direito real; nem basta a. 
tradição (97). O domínio útil* como o pleno, não pode 

(94) § 3, I. de locat. et canduct. 3,24, MELLO, 3, 11, § 4, 
LOBÃO, Direit. Bnjit., § 11 e seg. 

(95) Sobre os elementos essenciais e os efeitos naturais dos 
contratos, vej. MÜHLENBRUCH, § 104, MAYNZ, §§ 121, 122 e 123. 

PB' da essência da eniiteuse: 
A transferência do domínio útil, 
A obrigação de pagar a pensão anual. 
Ser constituída em imóvel. 
São efeitos naturais: 
O direito de opção, 
O direito do laudêmioy 
A iiidivisibilidadej etc, Vej. MELLO, 3, 11, § 3, LOBÃO, Direit.. 

Enfit., § 8. 
(96) Ord., 2, 35, § 7; 4, 38, § 4, MELLO, 3, 11, .§ 3 e nota,. 

LOBÃO, 7. Assim pode o senhorio lentmciar o direito de opção, o 
.iaudêmio, a indivisibilidade. 

(97) Antes da Hei n. 1.237, era necessária a tradição: MÜHLEN
BRUCH, § 297, n. 5, MACKELDEY, § 333, SILVA, ad. Ord., 4, 1. ruibric. 
art. 1, ns. 1 a 11, MELLO, 3, 11, § 1." not. LOBÃQ, § 63. Em contrário-
MAYN^ § 236, not. 4. A antiga doutrina da mossa jurisjprudênría. 
acerca deste ponto é a que ensina MELLO e LOBÃO. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIEEUTO DAS COISAS 473* 

ser oposto a terceiro, senão depois de transcrito no registro 

competente o respectivo título (98 ) . 

As solenidades do dito contrato variam segundo a 

qualidade das pessoas que concedem a enfiteuse, a saber* 

1. Se a enfiteuse tem de ser constituida i>or hospi

tais, misericódias, irmandades, confrarias ou ordens ter

ceiras, a concesão se faz a quem maior lanço oferece em lei

lão público, precedendo louvação do foro e anúncio por 

editais com prazo de vinte dias (99). 

Estas diligências se processam perante o juiz da pro-

vedoria (100). 

2. Se o imóvel pertence a ordens regulares, é mis

ter licença do governo (101) e deliberação do prelado r 

seu capítulo (102). 

(98) L . n. 1.237,. de 24 de Setembro de 1854, ait; 6, § 2. 
Decret. n. 3.453, de 26 de Abril de.1865, art. 261 e 264. Vej. C. 
C. Port., art. 1.67G. 

(99) Ord., 1, 62, §§ 45, 46 e 48, hOB.,.Direit. Enjit., § 32,,. 
ROCHA, Nota Y. 

(100) Ord. dt.,. ROCHA, át. Not. Y. 
(101) Lei de 9 de Dezeanlbro de 1830, art, únic. Decret. n. 665, 

de 28 de Norvearibro de 1849. 
(102) LOBÃO, Direit. Enfit., §§ 26 e 29, ROCHA, Not. Y,. 

MoNTÊ, Direit. Ecl. Bros... § 1.209. 
As <M-dens regulares teem as suas Ids orgânicas ou. estatutos;, nos 

quais vem definida a sua personalidade com seus direitos e obrigações.. 
As alienações e enfitouticações dos bens a elas pertencentes devem ser 
feitas de cot^ormidade ooím as. pnescríções dessas leis, sob pena de-
oulidtack. MELU), 3,11, § 28,.LOBÃO, § 26. 

A concessão de enfiteuse em bens das ordieos regulares e das: 
igrejas se fazia imtígamente por edEtais e em. leilão püíMico diaiEe de 
juizo eclesiástico. LOBÃO DireiU Domivk., § 160. A iuiásdiç^ ede 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



474 DIREITO DAS COISAS 

3. As enfiteuses de bens das igrejas, cabidos e se-
jtninários são concedidas pelo bispo, com voto do ca
bido (103). 

As enfiteuses eclesiásticas se devem constituir por 
-escritura pública, sob pena de nulidade (104). Por cos
tume também se celebram por escritura pública as dos esta
belecimentos pios (105). 

4- Os aforamentos dosí imóveis do conselho se fa
zem por deliberação da câmara municipal a que perten-

-ioem. mediante autorização ou confirmação das assembléias 
provinciais (106). 

5. As concessões que o Estado faz de terrenos de 
marinha e outuos, por aforamento (107), estão sujeitas 

ísiástica se acha hoje reduziida ao espiritual e a legislação vigente não 
«staibeleceu nenhtraia providência a respeito, salvo a dependência de H-
•oença do governo qtianto às enfiteuses em 'benis das ordens regulares. 
Vej. § 142 acãma. 

(103) LOBÃO, Direit. Bnfit.,.% 29. Nlot. in fine: Direit. Domin.,^ 
;§§ 161 e seg. MONTE, Direit. Ecl. Bros., % 1.209. Vej. o Alv.. n. 85, 
.dle 28 de Março de 1854. 

Os imovds pertencentes às igrejas paroquiais, que não são nè-
icessáxios para habitação dos párocos, podem ser aforados com licença 
rio bispoy sem necessidade de indulto apostólico. LOBÃO, § 27, D. Pcrt, 
II, art. 913. Vej. MONTE, § 1.209. 

(104) Ord., 4, 19, pr., MEIXO, 3, 11, § 28, LOB., § 65. 
(105) VALASC, / . Enjit., Quest. 7. 
(106) • Lei de 1 de Outubro de 1928, art. 42. Vej. § 142, acima. 

O Avis. de 29 de Março de 1830 declarou que, para o aforamento de 
liens do conselho, não requer editai e praça, formalidades somente 
csxigidas para a venda e arrendamento-

(107> Vej. § 142, adma. 
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a um processo administrativo especial marcado nos regula
mentos do governo (108). 

6. A constituição de enfiteuses por particulares não 
é subordinada a formalidades peculiares. O contrato, não 
excedendo o valor do domínio útil à taxa da lei, pode ser 
provado até por testemunhas (109). Todavia é de bom 
conselho reduzi-lo sempre à escritura pública (110), 

§ 145. — Por testamento 

E' lícito ao testador deixar a um o domínio direto c 
a outro o domínio útil (111). Neste caso a enfiteusc é 
constituída por testamento, e tem por título a respectiva 
verba tcstamentária. 

A enfiteuse legada em tesitamento se transfere para o 
adquirente por força da própria verba, independentemente 
de tradição (112). 

(108) In'struç. de 14 de Novemb. de 1832, e Decret. n. 4.105, 
de 22 de Fever. de 1868. Dr. P . MAI,HEIRO, Manual do Procurador 
dos feit, § 307 e seg. As enfiteuses que o Estado concedte em terresios 
de marinha e outros, entram depois de constituídas, para o Direito 
Civil, e são por ele •r^<feis: o processo da concessão pertence ao Di
reito Adnüinteativo. 

(109) Ord., 3, 59, pr. MELM), 3, 11, § 11, LOBÃO, Enjit., § 66, 
HuBÊR, Pralect., II, 6, 3, n. 6. 

.110) V A I ^ C , JUS. Enjit, Q. 7, n. 2. 
<111) C. 1, C. de jur. enfit. 4,66; MELUI, 3, 11, § 11, LoB., 

Direit. Enfit., 11. Vej. a Ord'., 4,37, § 8. 
(112) Vej. acima § 44. Não liá necessidade de transorição do 

testaniento. Lei n. 1.237, de 24 de Setembro de 1864, art. 6. § 5, D. 
-n. 3.453, de 25 de Abril de 1865, art. 264. 
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§ 146. — Por prescrição aquisitiva 

1.' A enfiteusc também se adquire por prescrição 
(113): o que pode ocorrer por um dos três modos se
guintes: 

a) Quando o indivíduo, que não é dono do imóvel, 
o afora a um terceiro (114). Neste caso o terceiro, exer
cendo o domínio útil, em boa fé, por dez e vinte anos^ 
adquire a enfiteuse, ainda contra o verdadeiro dono (115). 

b) Quando alguém, que está na pospc de um imó
vel, sem título de enfiteuse, o possuc todavia como enfi
teuta, e paga pensão ao dono (116). 

(113) MüHLENBRUCH, § 297, n. 3, LOBÃO, Direit. Enfitu., 
§ 116 e seguintes. ROCHA, § 539. C. C. Port., art. 1.686. 

Este modo de adquirir a enfiteuse era desconhecido do Direito 
Rotmano. Pode-̂ se, talvez, afirmar que o sistema do Direito Romano 
o condenava. (Vej. fr. 12, § 2, D. dfe Publidan in rem action. 6,2). 
Nia verdade, segundo aquele Direito, a idéia <Íe quase-posse nãc se 
aplicava à enfiteuse; nem disso havia necessidade prática, porque o en-
fitemta tính^ a posse jurídica da própria coisa,. 

Este rigodamo foi abandonado pdo Direito moderno. Com efeito, 
os direitos de que se compõe a enfiteuse,- são na realidade tão susce
tíveis de quase-posse (base de prescrição) como os de servidão, os do 
Txsufruto. Não havia, pois, obstáculo para apHcar a prescrição aqui
sitiva à enfiteuse. 

(114) MÜHLENBRUCH, § 297, MACKEUJEY, § 333, n. 2, LOBÃO, 
Direit. Bnfit., § 116. 

(115) LOB., cit. § 116, Direit. Dominicais, § 149. Se o suposto 
dono que deu o iimoviel por aforanrento está em má fé, nunca poderá 
prescrever o mesmo imovd contra o verdadeiro proprietário; mas a. 
má fé dele em nada prejudicará o enfiteuta, que poderá consumar a 
sua pnescrição db domínio útil, a qual, uma vez consuonada, prevale
cerá conifcra o verdadeiro dono. 

(116) VoET., Pandect., 6, 3. n. 4. 
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c) Quando o verdadeiro dono do imóvel, ou por 
ignorar o seu domínio, ou por qualquer outro nele se 
íonservà, e paga, como enfiteuta, pensão a. outrem que 
toma como senhorio (117). 

Nesta hipótese o suposto senhor adquire o domínio 
«direto, e o verdadeiro dono se converte em enfiteuta. 

1. Para a aquisição da enfiteuse por prescrição se 
lequer: 

Quase-posse (exercício) dos direitos de enfiteuta, por 
dez anos entre presentes, vinte entre ausentes, boa fé e 
justo título (118). 

Na falta de justo título, a prestrição só se consuma 
ao cabo de trinta anos (119). 

(117) MüHLENBRUCH, §297; MAYKZ, § 236, nota 5; LOBÃO, 
Direit. Dominicais, § 150. A hipótese a que aludimos pode-se verificar 
por ignorância do verdadeiro dono, como se o imóvel que está pos
suindo .oomo enfiteuta, pertencesse à herança que lhe foi deixada ou 
em que sucedeu. Pode também acontecer que o vendedor do imóvel 
•estipíile ficar_com o domínio utíl, passandio o dommio direto para o 
comprador. (LOB,, D. Bnfit., § 101). Suponlm-se-que neste casa a 
venda é nula por algum vido substancial, mas que se passam trinta 
xmos: a enfiteuse fica legahnerAt constituída, não pela compra e ven-
<da, que era nula, mas pela .prescrição. 

(118) MACKEtDEY, § 333, LOBÃO, Direit. Enfit., § 116 e 117. 
(119) LOBÃO, át. § 117. Vej. admá § 70. Importa que o pres-

cribente pague a p«isão, como o fazia o verdadeiro enfiteuta. A dr-
cunstânda de ter deixado passar mn ou mais anos sem pagá-la nada 
influe na prescrição, se as pensões correspondentes a esses anos forem 
posteriormente pagas e acdtas. 
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§ 147. — Direitos do enfiteuta 

Ao enfiteuta competem, em substância, os direitos se
guintes: 

1. De gozar da coisa da maneira a mais am
pla (120), a saber: 

a) de perceber-lhe todos os frutos e produ
tos (121); 

b) e de aproveitá-la em todos os misteres a que por 
sua natureza se presta (122), 

2. De dispor do imóvel, isto é: de praticar nele as 
transformações e mudanças que forem necessárias ou uteis, 
sem todavia lhe deteriorar a substância (123). 

3. De transferir a outrem o domínio útil por su
cessão (124), ou por atos entre vivos (125). A transmis
são por atos entre vivos depende de audiência do senho
rio (126). 

(120) HuBERT., P., 6, 3, n. 3. MÜHLENBRUCH, § 295, MEXLO,-
3, 11, § 12: C. C. Port., art, 1.673. 

(121) Vej. § 139. 
(122) Vej. d t . § 139. 
(123) Novel, 7, c. 3, § 2. Novel. 120, c. 8, AuAent. Qvi rem. 
C. de sacrosantct. Ecles. 1, 2. D. Port., III, art. 991. Esta c a 

verdadeira doutrina expressamente consagrada nos textos citados. 
Alguns dos nossos escritores, ,equipairando erradamente o enfiteuta ao 
usufrutuário, lhe negam o direito de alterar e niudar a fomia e o es^ 
tado da coisa aforada. Vej. LOB., Direit. Bnjit., §§ 621, 622 e 623. 

(124) § 3, I. de locat. 3, 24, Ord., 4, 96, §§ 23 e 24. MELW, 
3, 11, § 12. 

(125) § 3, I. cit. C. 3, C , dte jur. enfít. 4,66; Ord., 4, 38 pr. 
(126) Vej. § 149adiante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS OOISAS 479 

4. De constituir na coisa aforada servidões, uso-
frutos (127) e hipotecasí (128) Estes ônus reais cessam 
com a extinção da enfiteuse, e o imóvel, operada a consoli
dação, volta livre para o poder do senhorio direto (129). 

5. De reter sob posse jurídica o imóvel (130). Por 
virtude desta posse o enfiteuta adquire os frutos pela sim
ples separação (131). 

6. De sub-enfiteutizar o prazo (132). 

7. De invocar e exercer as ações reais e as posses-
sórias que forem competentes para vindicar e proteger o 
domínio útil e a posse da coisa aforada (153). 

(127) Fr . 1, p r . in fine. D . qaib. mod. osofract. amit. 8, 4, 
MüHLENBRUCH, § 295, BARB. ad. Ord , 4,38 pr . ns . 25 e 26, MELLO, 
3, 11, § 17, ta. 10, LOBÃO, Direit. BrtjiL, § 843. 

(128) Lei n . 1.237, de 24 de Set. Ide 1864, art . 2, § 1.°, Decret. 
n . 3.453, de 26 de Abril de 1865, a r t . 138* § 3! O C. C. Port. 
(art. 1.676) permite ao fordro hipotecar o prédSo e onerá-lo coni 
servidões "oMitanto que a hipoteca ou o oiras abranja a parte do valór 
do prédio que corresponde ao foro e mais um quinto". Não atinamos 
com o alcance da resteição. Excutido o prazo, o donlinio uíil passa 
ipfara o arrematante, sem prejirizo do domínio direto, que oontinna em-
quem dantes o tinha: para que, poisy a aludida restrição ? 

(129) P r . 31, D . de pignorib. 20, 1; MÜHLENBRUCH, § 257, 
not. 9 e § 295, not. 8, BARBOSA, ad. Ord., 4,38 pr. n. Arouca, Allegat. 
n . 38, n . 39, D. Port., I II , §§ 994 è 995. 

(130) SAVIGNY, Po»., § 9, n- V, MELIX>, 3, 11, § 12. Nota se-
guinite^ 

(131) Pr . 15, § 1.°, D . satisd. cogi 2, 8,' fr. 25, § L«. D . de-
usur, 22, 1: Ad. bonae fidei autem possessorem pertineant, quoqne-
modo á solo separati fuerint: siçut ejus quí mcfig<ãem jundum habet-
fructus fitmit simul atque a sdo seporatí. 

(132). MEIXO, 3,11, § 12. (Ve j . § 158, C . ) adiante. 
(133) Vej . o d t . § 158. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Í80 DIREITO DAS COISAS 

Ficam sujeitas à enfiteuse, nos mesmos termos que o 
amovel, as acessões supervenientes (134). 

§ 148. — Obrigações do enfiteuta. Pagar <i pensão 

1. B' da essência da enfiteuse a obrigação, que in
cumbe ao enfiteuta, de pagar ao proprietário a pensão, 
canon ou foro anual (135). 

Consiste a pensão em quantia certa de dinheiro 
(136). E' todavia lícito estipulá-la em frutos para os 
prédios dcsitinados à cultura (137). Deve ser paga, inde
pendentemente de exigência do senhorio, no dia em que 
se vence (138). Incorre o enfiteuta em comisso, se deixa de 

(134) MACKELDEY, § 391, A., fr. 10, § l.«, fr.. 32, D. de jur. 
Hot. 23,3, LoB., § 580. VOET,, 6, 3, n . 11. 

E ' proibido aos forei-os de terrenos de marinha e dos reservados 
jpara servidão púMica nas margens dos rios navegáveis, fazer oibra ou 
tiso exclusivo do terreno que por qualquer fonma lhes acrescer. Ord-, 
n . 42, de 3 de Fev. de 1852, Av. n . 379, dd 7 de Dezembro de 1855. 
e Decnet. n . 4.105, de 22 de Fever . 'de 1868, art. 1.» e § 3, ar
tigo 2 e § § . 

A doutrina a respeito é a que fica expendida no texto. Mas nen» 
o governo, metri qualquer particuHar está inibido de excluir das en-
fiteuses, que con'stitiiem, os terrenos acrescidos. 

(135) § 3, I. de locat. 3, 24, C. 2, de jur. enfít. 4. 66; Ord. 
4, 39 pr. 

(136) Consolid. das L. Civis, art. 614, § 1.° nota. Tal é o c09-
4ume entre nós. Quem quiser conhecer os usos antigos de Portugal 
a este lespeito veja LOBÃO, Direit. Bnjit., §§ 649 e seguintes. 

(137) Ord. 4, 39, pr. A Ord. 4, 40 proibia que se estipulassem 
pensões em frutos nas enfiteuses de casas ou de chãos para casas. 
Para estas enfiteuses só eramjuimütidas penisões em dinheiro ou avis. 

(138) C. 2, C. de jur. enfit 4, 66, IVOBÃO, Direit.. Snfit, 
i l 725, ROCHA, § 544. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIUEITO DAS COISAS 481 

;pagá-la por três anos consecutivos, sendo a enfitéuse se
cular (139), por dois, se eclesiástica (140). 

A pensão não representa o preço dos frutos e vanta
gens que o enfiteuta deduz da coisa aforada. Na verdade, 
só se aforam terrenos incultos e chãos desnudados de edi
fícios (141). Gs frutos, e os rendimentos que produzem 
os bens depóisde aforados, não são portanto senão o re
sultado do emprego do trabalho e capitais do enfiteuta 
(142). Fora, pois, iníquo forçá-lo a retríb»ir a outreni 
emolumentos e vantagens que são o produto da sua ati
vidade. 

Outro é o destino da pensão: — tem ela por fim 
compensar a cessão do imóvel para ser aproveitado pelo en
fiteuta (143), e firmar de uma maneira sensível e incés-

(139) Oxid. 4, 39, pr. e § í.^ Seguado o C. Civil Pott. (ar
tigo 1.671) a falta de pagamento da pensão não indüz a pena de co-
aiisso. 

(140) Oríi. 4, 39, § 2. 
(141) Vej. âciffiã § 139 a LOBÃO, D. Enfit., § 746, not. 
(142) Vej. o Preâmi>. da lei de 4 de julho de 1776, § 141, acima. 
(143) A terra, o trabalho, o capdtal são, OOHÍO é sabido, os três 

ãgtentés da produção da riqueza. Os econiomistas estão, em geral, de 
.acoitdo soibre a retribuição que é devida ao trabalho (salário) e ao 
•̂ capital (interesse) ; mas controvertem ainda se à cooperação da terra 
oorrésponde uma renda, ê queil da seja. O sistema die RICARDO, ex
posto com talento superior nás lições de Rossi, é engenhoso; m.as 
éxpriwútí efe a verdade? 

Seja coimo for: a terra é 'seínpre um agente indispensável para a 
produção da riqueza; e a pálisão na enfitéuse corresponde áo preço 
'da cessão, que o proprietário do terreno inculto faz Ido direito de cul
tivá-lo e tirar dele todo o proveito. Foi este o prianStivo fundamento 
'da pensão. Vej. § 131, acima. Nam licet. ipensio constuatua- prin-

-^ 31 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4S2 DIEiEITO DAS POISAS  

sante o reconhecimento do domínio do senhorio (.144). 
Este ponto da doutrina é importante por suas con

seqüências práticas. Dele com efeito derivam os corolários 
seguintes: 

1.° A pensião é sempre módica (145). 

2° Não pode ser qualificada de lesixxc, por não cor
responder aos rendimentos do prédio (146). 

djpaJiter pro recognitione dominii, non tamen desinit haberi ratio in: 
•vkn níercediSj Iliceit minus prinidpaliiter. Repert. das Ord. 3, pág. 350, 
nota (a) . 

(144) PEREZ, C. ju. enfit., n. 13, VOET, Pandect, 6, 3, n., 8, 
MELIX), 3, 11, § 13, Alvar, de 26 de Julho Ide 1813: "Sem mais foro 
do que mn módico reconhecvmenta por um tan&rador... para. o ®e-
nhioonio do terreno". Ordem de 20 de Maio e Circular de 20 de Agosto 
de 1855. O î eoonlhecimentov significado pelo foro, repetido anualmente,, 
ohsta que o dbminio diieto venüiai a ser prescrito. 

A idéia de que — o foro se paga em reconhedniento do senhorio. 
direto — é um resuiltado do sistetaia dlos antigos jurisoonsultos, que 
por argumento de anaflogia aplicavattn à enfiteuse o Direito dos feudk>s.. 
A dita idéia foi afinal expressamente acolhida pela Id. 

(145) Lei de 4 de Joilho de 1776 pr. e § 1.», Aüv. de 26 de-
Julho de 1813, Ag. Barb. C. de resoind. vend., n. 32, D. Port.,. 
lU, art. 933. 

A taxa da pensão pode variar, como o pressupõe o Alv. de 15 
de Julho de 1779, § 3, s^undo os usos e costumes do lugar (LOBÃO, 
D. Enfit., § 1.038) ; mas não pode ser calculada em oridem a corres-
póijder aos rendimentos do prédio cuültivado ou melhorado coim ben
feitorias ; porquanto sé a pensão corresponde aos rendimentos nos ter
mos ditos, a enfiteuse perde a sua natureza e degenera em locação: 
cit. Lei dte 4 de Julho dfe 1776 pr. e § 1.°, I/>BÃO, Direito Enfit.,., 
§§ 746 e 747. 

(146) Lei de 4 de Julho dte 1776, LOBÃO, dt., §§ 746 e 747. 
Na verdade, se o foro não representa as rendas do prazo, cultivado ouL 
melhorado, como adma se observa, é manifesto que não se pode tomar 
como base para calcular a lesão o valor dessas rendas. A providiência.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 483 

3.° Não está sujeita à remissão parcial ou total, 
nem por motivo de esterilidade, nem por estrago ou ruina 
de colheitas, proveniente de incêndio, inundação, incursão 
de inimigos, ou de qualquer outro caso de força 
maior (147). 

Resta observar que a pensão é uma responsabilidade 
pessoal do enfiteuta, e não um ônus inerente à coisa afo
rada (148). 

contida na d t . Lei d€) 4 de Julho de 1776 teve por fim, como se disse 
em outro lugar, cortair os abusos a que dava lugar a ^ fu são de 
woasa, e de outra coisa. 

A pensão pode, sem dúvida, ser lesiva, mas consideradia, em si 
niesma. e em compoiação com a taxa usada no lugar. Neste sentido 
deve ser entendida a Ord. 4, 13, § 6. Vej. Silva aíd. Ord., ÓL, n. 8, 
Repert. 3, pág. 350, nota (a). LOBÃO, Enjit., % 62, Direit. 'Dominic, 
§72,D.Port. m , ait. 932. 

As distinções que MELW (3, 11, § 13) e LOBÃO {D. Enjit, 
§ 848 e seguinte) fazem para permitir a remissão do foro era certos 
casos, são inadmissiveis, depois que a enfiteuse foi restituida à sua 
primitiva sinqjlicidade pela lei de 4 de Julho de 1766. A pensão não 
repnesentâ o preço das rendlas do prédio aforado, como acontece na 
locação. Não pode, pontanito, estar suibordinada à influência de fatos 
que só afetam as rendas. O que os ditos escritores e outros dizem 
àoerca da remissão, só é aplicável aos eniprazamentos que participam 
da natureza dos arrendamientos, e que pela nova lei não se podem qua
lificar eníiteuses. Vej. Dig. P., lll, arts. 934 e 935. 

(147) C. 1, C. dte jur. enfit. 4, 66, VOET, Pandect. 6,3, n. 19. 
HxiBÈR, IL 6, 3, n. 10, D. P . IIL airts. 934 e 935. Em contrário 
o C. C. Port., art. 1.688. 

(148) ORTOL. Oottn. ao § 3, I . de locat. 3,24, MÉLIX), 3, 11, 
§ 1 3 . 

Pda ií^skção vigente não confete hipoteca ao 'senhorio pelas 
pensões. 

A lei n. 1.237, de 24 de Setemí>ro de 164 e o D. n. 3.453, def 26 
ide Abril de 1865, art. 261, § 6, enumeram o joro entre os ônus 
recãs. Mas a paíavia joro é ai txumada na acepção de enjiteuse, de dO' 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4«4 DmErro DAS OOTSAS 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 687 — O foreiro não tem direito à remissão do foro, 
por esterilidade, óu destruição parcial do prédio enfitêutico, 
nem pela perda total de seus frutos; pode, em tais casos, po
rem, abandoná-lo ao senhorio direto, e, independentemente do 
seu consenso, fazer inscrever o ato da renúncia (artigo 691). 

§ 149. — Obrigação de pedir consentimento ao 

senhorio para alienação da enfiteuse 

1. O enfiteuta não pode alienar o domíiíio útil, 

quer por título gratuito, quer por título oneroso, sem dar 

prévia denúncia ao senhorio (149). 

Tem ã denúncia por fim cientificar o sendiorio da 

alienação, para qu€ ele possa: 

fntnto útil, significação legal, como se vê entre outras, da Grd. 4, 36 
pr. e parágrafo 1.*. 

Do princípio posto no nosso texto resulta que, aquele a quem a 
enfiteuse é transferida, não está obrigado pdas pensões vencidas eiTL 
época anterior à transferência. MÊLLÓ, 3, 11, § 13. 

A lei de 20 de Junho de 1774, § 38 conferia hipoteca legal privi
legiada ao senhorio direto nos frutos do prazo para pagamento da 
pen'são ou foro. Este privilégio não tem hoje a natuireza dê hipoteca 
(§ 269, adiante) : dá simplesmente preferência, mas sem o direito dé 
seqüela. 

(149) G. 3, C. de jur. Eníit., 4, 66; Õrd. 4, 38 pr.: O foreí-
ro i . . não poderá vender, escaimíbar, nem alhear â coisa aforada... 
Seguiido o C. C. Port., art. 1.677, a faâta de aviso ao senhorio nâo 
importa comisso, mas só tem por efeito tornar o enfiteuta solidariã-
triente responsável com õ cessionário pelas prestações devidas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBEITO DAS C50ISAS 485 

a) exercer o direito de opção nos casos cm que lhe 
compete este direito (150). 

b) dar ou negar o seu consentimento, isto é apro
var, ou impugnar a pessoa do enfiteuta, se para isso ocor
rem motivos legítimos (151). 

A denúncia é ainda necessária para o senüorio haver 
o laudêmio, e saber de quem tem de receber a pen
são (152). 

2. E pois que a pensão e sempre devida por congê
nita com a enfiteuse, deste princípio resulta que a denún
cia não pode ser dispensada em caso nenhum de alienação, 
ainda naqueles em que cessa o direito de opção (153), 

(150) Or. 4, 38 p r . . . . "deverá primeiro notificar ao senhorio, 
e Tequerê-Jo se a quer tanto pelo tanto'*. LOBÃO, Direit. Enjit., § 817, 
nota. 

(151) Ord. 4, 39 pr. "E no caso que a quiser doar ou dtotar..., 
todavia JhJo fará para ver se tem algum legítimo embargo". 

Do direito que tem o senhorio de aprovar ou impugnar a pessoa 
do adquirente nasce o dizer-se que a alienado da enfiteuse depemlde 
do consentimento ou licença dô senhorio. E na verdade a lei (Ord. 4, 
38 pr . ) dí-do expressamente: "o foreiro não poderá vender, escaim-
bar . . . sem consentimento do senhorio". Mas a citada disposição não 
se emtende em sentidio ahsoluto. Se a inipuginaiÇão da pessoa do ad
quirente é injusta, o consentimento será supridt) pelo juiz; se é justa, 
e alienação não se faz à pessoa impugnada, mias se fatfá à outra^ contra 
a qual não militem motivos legítílnos. Assim que: a alienação, uma 
vez deliberada pdo enfiteuta, se há de oònsumair afinaíl, sem em-bai^o 
ide oposi^o do serfiorio. Vej. Pég. Tor.. c. 9, MELLO, 3, 11, § 15,, 
jiota, LOBÃO, Dirsit. Enjit., § 39, n. S.». 

(152) MEIÍX», 3, 11, § 16, LOBÃO, Direit. Bnjit., 8 '817, nota. 
(153) Vej. § 152, adiante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



486 DIREITO DAS OOISAS 

OU em que o seihorio não pode impugnar a pessoa do ad-
quirente (154). 

3. Consiste a denúncia em um aviso comunicado 
ao senhorio, com declaração expressa da natureza da alie
nação, das suas cláusulas, preço e nome do novo enfi-
teuta (155). 

O aviso ordinariamente se faz por via particu
lar (156); más síe o senhorio não açode a ele, tem o enfi-
teuta o recurso da interpelação judicial (157). 

E, se interpelado por esta fôrma, deixa o senhorio 
passar o prazo legal (trinta dias) sem manifestar a sua 
deliberação, fica livre ao enfiteuta consumar, sem mais de
pendência, a alienação (158). 

A omissão da denúncia torna a alienação anulável 
(159) e slujeita o enfiteuta à pena de comisso (160). To-

(154) Tal é o caso dé diesapr<çriação por utilidade |MÍblica. 
Vej. o citado § 152. 

(155) Ord. 4, 38 IH-. LOBÃO, Direit. Bnfit., §929. 
(156) LOBÃO, Direit. Bnfit., § 927. Costuma-se encorporar na 

escritura de alienação o consentimento do senhorio. 
(157) Ord. 4, 38, pr "deve o primeiro notificar ao senhorio 

e requerê-lo". Sobre a fama prática, vej. LOBÃO, Direit. Bnfit., 
§§ 930, 931 e 932. 

O consentimentd do senhorio se pode provar por testemunhas, 
por escrito partícuilar e por confissão. LOBÃO, § 874. 

(158) Ord. 4, 38 pr. verb. "os quais passados... 
(159) Ond. dt . § 1.» verb;: "E sendo a venda... 
(160) Ord. dt . § 1." verb. "E o foreiro por esse mesmo íeito 

perderá... 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DlRErrO DAS COISAS 487 

davia é lícito ao senhorio renunciar expressa ou tacitamen-
t€ o direito de tornar efetivas as ditas sanções (161). 

§ 150. — Outras obrigações do enfiteuta 

Incumbe ainda ao enfiteuta: 

1.** Conservar a substância da coisa aforada, sob 
pena de comisso e de indenização dos danos causados no 
caso de culpa (162). 

2." Suportar os ônus reais inerentes ao imóvel, co
mo as s(ervidões e o usofruto preconstituidos (163). 

(161) Ord. 4, 38, § h", MEIXO, 3, 11, § 27, LOBÃO, Direit. 
Mnfit. §§ 875 e 886, ROCHA, § 551., 

Dá-se o caso de reniúncia tácita se, por exemplo, o senhorio pos
teriormente recebe o laudêmio. LOBÃO, § 919. 

(162) Authenit. Qui vêm. C. de sacro savet. Ed. 1, 2, Novel., 
120, c. 8, MÜHLENBRUCH, § 296, LOBÃO, Direit. Enfit., §'§ 587 e 
619, Dig. Port. III, art. 998. O enfiteuta é-obrigado a fazer as ben
feitorias módicas, necessárias para a consarva,^o do prazo. VALASC. 
Quês., 26, n. 4, PINHEIRO, Disput. 3, Sect., 1, n®. 13 e 14. 

O senborio retém o seu direito à substância <fâ  coisa, direito imr 
portante ipéla contingência da coosolidação. Este direito ficaria ani
quilado, se ao enfiteuta fosse lícito destruir a coisa em sua substân
cia. Hoje que a enfiteüse só recai em ibens de raiz, são mui raros os 
casos de destruição. Todavia, concebe-se que o solo seja devorado 
pela corrente do rio, pelas águas pluviais, por invasão do mar, por 
terremoto, etc. 

(163) LOBÃO, Direit. Enfit., § 599. Tal é ainda o caso d:e lega
do de p r e s t a i s ou alimentos expressamente conisignados no imóvel 
(Lei de 24 de Setemljro, art. 6."), que é jposterionmente aforaldb. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4Ô8 DIREITO DAS COISAS 

3." Pagar os impostos que gravam diretamente o. 
imóvel aforado (164) . 

4.° Sofrer os danos parciais que acontecem ao pra
zo, ainda que lihe diminuam o valor (165) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 682 — E' obrigado o enfitevta a saiisfazer os tm--
postos e os ônus reais que gravarem o imóvel. 

§ 151. — Direitos do senhorio direto 

Os direitos do senhorio direto se podem classificar 
em duas categorias: 

a) Direitos dominicais, que se não transferem ao 
enfiteuta ( 1 6 6 ) ; 

íb) Direitos que nascem do ato constitutivo da en-
fiteuse (167) . 

A) Entre os direitos da primeira categoria figura 
como principal o direito à substância da coisa; é ele quc: 

(164) C. 2 C. de jur. enfit 4, 66; MELLO, 3, 11, § 12, C. C. 
Port., art. 1.675. Exemplo: dediiria urbana.. 

Nesta obrigação se indue a de paigar certas ftntas ou despesas lan
çadas em razão do prédio, como o ônus municipal de cal'çar o passeio-
da rua na testada ,<fei casa. Vej. LOBÃO, Direit. Bnfit. § 600, MEI<LO,. 
3, 11, ̂  12, C. C. Port., ót., art. 1.675. 

(165) C. 1, C , de jur. enfit. 4, 66, MELLO, 3, 11, § 12, n. a 
IvOBÃo, Direit. Enfit., § 745. 

(166) Vej. § 139, acima. 
(167) Vej. § 25 e o ctiado § ,139. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 482 

fôrma a essência do domínio direto; é nele que sp vêem, 
fundir os direitos que constituem a enfiteuse, quando se. 
opera a consolidação (168). 

Deste direito derivam: 

1. O direito real scíbre as coisas imóveis que por 
acessião aderem ao imóvel aforado (169), como as ilhas, 
que surgem de novo, o alveo que o rio abandona, os ter
renos de aluvião, nos termos em outro lugar expos
tos (170). 

Não c preciso advertir que o direito do senhorio so
bre as acessões conserva, enquanto sulbsiste a cnfiteusé, a 
natureza de simples domínio direto (171). 

2. Direito à metade do Tesouro (172) achado no 
imóvel (173). O tesouro não é fruto nem produto do 
imóvel, senão coisa estranha a ele; mas, como por sua 
antigüidade não se lhe sabe dono, a lei o atribue ao senhor 
do prédio, onde é descoberto, e ao inventor, pOr metade â  
cada um. O direito, portanto, a uma parte do tesouro e 
inerente à qualidade de proprietário; mas o senhorio dí-

(168) Vej. § 25, aama. 
(169) VAIASC, Jwr. Enfit, Q. 25, o. 20. Eangn. cap. 14. 

LDBÃQ, Direit. Enfit., § 590. 
(1^0) Vej. § 38 e ség., adiraa. 
(171) MACKEajDEy, § 331. VOET, Pandect., 6, 3, n. 11. 
(172) Vej. § 35, acma. 
(173) MÜHLENBRUCH, § 295, n. 2, MACKEXDEY, § 331-A,.. 

HuB., Pand. 6: 3, n. 3. NAMUK, § W, V. WETTÉR, § 214. Ent:; 
oontrárío: VOET., Pandect. 6, 3, 11, Portug. dte DONAT.. iL, 3, cap, 13,. 
B. 43, LOBÃO, Dissert. Apênáic f 17. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



460 DIREITO DAS OOISAS 

reto retém em si essa qualidade; a ele deve pois pertencer a 
dita parte (174). 

3. Direito de consolidar no domínio direto o uri/, 
desde que ocorre alguma das causas a que a lei dá aquele 
efeito (175). 

Ao verificar-se a consolidação, o senhorio direto é 
obrigado a restituir ao enfiteuta o valor das benfeitorias 
€ melhoramentos feitos no prazo (176), salvo as medi
-las de conservação, e as que houvessem sido estipuladas 
no contrato (177). 

As corporações de mão-morta, realizada a consolida
ção, devem, dentro do termo de ano e dia, reemprazar o 
prédio, sob pena do comisso (178). 

(174) Vej. § 139, adma. 
(175) Vej. § 156, aidiante. 
(176) Oíd. 4, 97, § 23, MELIX), 3, 11, § 19, VOEI, Compen-

dium, 6, 3, n. 10. 
(177) MEJLXO, cit., LOBÃO, Direit. Enfit., §§ 611, 612 e 613, 

604 ei.122, VoÉT, Panãect, 6, 3, ns. 52 e 53. 
Se o aumenito de vaSbr trazido ao iprazo pdas beníedíorias é maior 

que o custo dielas, pagam-se pelo custo; pelo valor do aumento, se 
esse auirjerito é inferior ao custo. Veja-se §§ 40 e 85, acima, LOBÃO, 
£).£«/íí.,§ 1.127. 

(178) Lei de 4 dfc Julho dte 1768, § l.»: "Declaro por nulas. 
abusivas, e de nenhulm efeito as consdidJações ávSsn com outro domínio 
nos prazos pertencentes às igrejas, ordems é mosteiros e quaisquer 
outros corpos die mão -̂morta, ou as mesnas, consolidações se façam por 
(devoluções, contssos, opções, ou por qualquer outro modo". Alv.' àe 
12 de Maio de 1769; § 4: "Hei por bstii diechu-ar, que em todios os 
casos em que os prazos por regra gerad se podem oonsioilidar com o 
domínio dileto... possam os ditos corpos de mãò-morta consolidar 
somente para o efeito de toráarem a eníprazár dentro do ano e dia 
à pessoas seculares, com pena de devolução à mirtha Coroa. § Vej. 
B. CARN., L . 1, § 306. n. 16. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 491 

§ 152, — Direito do senhorio direto (Continuação) 

A segunda classe dos direitos do senhorio (§ ante
cedente) compreende: 

1.° O direito à pensão, foro ou canon (179). 

2.° O direito de opção, preferencia ou prelação, no 
caso do enfiteuta querer alienar a enfiteuse, isto é. — o 
direito de excluir o comprador e ficar com a enfiteuse pelo 
preço oferecido, — tanto por tanto (180). 

O senhorio, denunciados a alienação, o preço e o no
me do adquirente, é obrigado a declarar a sUa deliberação 
dentro de trinta dias (181). Se deixa correr aquele prazo 
sem fazer a opção, ou, se a tendo feito, não exibe o preço: 
pode o enfiteuta livremente consumar a alienação (182). 

São sujeitos ao direito de opção do senhorio todos os 
atos que importam alienação da enfiteuse, ou se trate de 
alienação voluntária (183), como a venda, a dação em 

(179) •§ 3, I. de locat. 3,24; Ord. 4,39. 
(180) C. 3, C. de jur. enfit. 4, 66, Ord. 4, 38 p r . . . "e qufe-

rendo-a o -senhorio por o tcmto, havê-la-á e não outrem". 
(181) Ord. 4, 38 or . . . será esperado trinta dias (do que for 

requerido. Por Direito Romano, dois imeses. Cit. C. dfe jur. enfit. 
(182)i Ord. 4, 38 p r . . . "Os quais passadbs (trinta dias) e 

não dedarando se a quer, então a poderá venlder ou escaimibar •sem 
mais esperar pela re^wsta ou pagamento do preço... "E não lhe 
pagandb o preço dentro dos trinta dias, posto que dentro deles die-
daxe que, a quer, o foreiro a poderá veníder a quetm quiser". IVOBÃO, 
Direit. Enjit., § 938. C C. Port., aírt. 1.678. Este código dá ao fo-

-reiro o direito de preferência no caso db serrhorio querer vender o 
i<íontfnio direto. Cit. art. § 1. 

(183) Ord. 4, 38 pr. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



492 raRETTO DAS OOISAS 

pagamento (184), a renúncia (185), a transação (186).. 
ou da alienação feita por decreto judicial (187). 

Todavia, por incompativel com a natureza da alie
nação, o direito de opção ccssia nos casos: 

a) De doação (188); 
b) De dote estimado ou inestimado (189); 
c) De troca, salvo por coisa fungível (190); 
d) De desapropriação por utilidade pública (19,1):; 

(184) LOBÃO, Direit. Bnjit. § 816, D. Port., III, art. 958. 
(185) BARBOZA, ad. Ord. 4. 38, pr. 18., 
(186) BASBOZA, aíi. Ord. át. n. 16; LOBÃO, Direit, Bnjit, 

§ 851. O consentitoenito do senhorio só é necessário quando pela tran
sação o enfiteuta demite dte si o prazo. 

(187) Ord. 3, 93, § últ, 4, 38, pr "mas taníbem na neces
sária que se faz por mandado e autoridadte da justiça". Neste caso a 
detíúncia ao senhorio se faz dqx)is da arremata^ ou adjudicação, 
e antes dte assinada a respectiva caiita. Sii.v., iQrd. 3, 93, § 3, ris. 32 
e 34, LoB., Direito Bnfit., § 829, Dir. Port., III, art. 957, C. C. Port.. 
arts. 1.682 e 1.683. 

(188) Ord. 4 38, pr "e lio caso que a quiser doar ou 
dotar". MEXW, 3, U , § 16, LOBÃO, Direit. Bt^t., § 910. 

(189) Ord. cit. Os nossos velhos esoritoíres sustentavam que sc-
p dote de prazo eina estimado, por vaíer veada fitava subordinado ao' 
direito de opção (BAKB., Ord. 4, 38, pr, n. 58). E' erro: estimado 
ou inestimado, o dote é sempre una doa^p eim favor de mniiiier. Se-
for estimado, e o marido o quiser vender, pddirá para essa veada o 
consenií&mento. 

(190) MELLO, 3, 11, § 16, not. w fine. LOBÃO, 904. Na troç«. 
do prazo por coisa tico jungivel, o acordo se fixa sobre coisa certa e-
in^viduada (specie), que não pode ser indiferentemente substituida. 
por outra, como acontece com a odisa fungiveJ (genus). A OixÍ'. 4,. 
38, pr. diz — escaimbar — mas é evidente que a dita palavra não' 
éeve ser tomada em sentido absoluto. 

(191) MELLO. 3. 11, § 14, Direit. Bnfit.. § 896> C. C. Poirt... 
art. 1.678, § 3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS OOISAS 493 

e) .De divisão do prazo entre cs compartes ou a 
divisão sé faça por glebas, ou encabeçando-se cm 
um (192). 

A lei nega às corporações de mão-morta o direito de 
opção; é €Ste um corolário do principio que lhe veda o con
solidarem o domínio útil (193). 

3, O direito de aprovar ou impugnar a pessoa do 
novo enfiteuta (194). 

O senhorio, se não quer o prazo para si, ou se a alie
nação é daquelas que excluem o direito de opção, pode re
cusar o adquirentc, ocorrendo motivos legítimos (195). 

São motivos legítimos para a recusa todos que difi-
<ultam, e embaraçam a cobrança da pensão, como a po
breza do novo adquirente, a qualidade de poderoso, de 
pessoa privilegiada, o vício notório de má fé, a residência 
em lugar afastado ou em país estrangeiro (196). 

(192) Ord. 4, 36, § !.<>, Ord. 4, 96, §§ 23 e 24, LOBÃO, Direit. 
BnfiL, ROCHA, § 550. 

(193) Lei de 4 de Julho de 1768, § 1.», Aflv. de 12 de Maio 
de 1768, § 4. A clt. Lei de 4 de Julho de 1769, § 5." permite^os in
divíduos que formam o corpo do clero secular optar para si os prazos 
pertencentes à corporação de ntíão-morta de que fazem -parte, como 
por exeonplo, os membros do catndio. 

(194) Ord. 4, 38, p r . . . "E todayia Iho fará saber para ver se 
bem algum legítimo embargo". BARB. à át. Ord. n. 48, MEI.IX). 3, 
11, §16 . 

(195) Se a impugna<;ão não se funda érá causa Jegítima é juâ-
gada improcedente, e o consentimento suprido pelo juiz. BARB., loc. 
dt., n. 50, LOBÃO, 73imí. £M/ÍÍ., § 933. 

(196) Ord. 4,- 38, p r . . . "deve ser vendido a quem livremente 
pague o foro ao senhorio". BARB., à cit. Òrd. n. 48. Peg. Foreus., 
2 cap. 9, n. 64 e seg. LOBÃO. Direit. Enfit, § 935. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 DIREITO DAS COISAS 

O direito de impugnar a pessoa do novo enfiteuta. 
deve ser exercido dentro do mesmo prazo concedido para. 
a opção, e sob a mesma pena (197) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 683 — O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem 
dar em pagamento o domínio útil, sem prévio aviso ao senho
rio direto, para que este exerça o direito de opção; e o senho
rio direto tem trinta dias para declarar, por escrito, datado 
e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo vfiesmo 
preço e nas mesmas condições. — 685, 686, 688, 689. 

Se dentro do prazo indicado, não responder ou não ofe
recer o preço da alienaçã/), poderá o foreiro efetuá-la com quem 
entender. 

Art. 684 — Compete igualmente ao foreiro o direito de 
preferência, no caso de querer o senhorio vender o domínio 
direto ou dá-lo em, pagamento. Para este efeito, ficará o dito 
senhorio sujeito à mesma obrigação imposta, em semelhantes 
circunstâncias, ao foreiro. 

Art. 685 — Si o enfiteuta não cumprir o disposto no 
art. 683, poderá o senhorio direto usar, não obstante, de seu 
direitor de preferência, havendo do adquirente o prédio pelo 
preço da aquisição. 

Art. 688 — E' Ucito ao enfiteuta doar, dar em dote, ou 
trocar por coisa não fungível ò prédio aforado, avisando o 
senhorio direto, dentro em sessenta dias, contados do ato da 
transmissão, sob pena de continuar responsável pelo pagamen
to do foro. — 683. 

(197) Ord. 4, 38, pr. LOBÃO, § 933. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS (X)ISAS 495̂  

Art. 689 — Faaevdo-se penhora, por dívida do enfiteuta, 
sobre o prédio emprazado, será citado o senhorio direto, para 
assistir à praça, e terá preferência, quer, no caso de arrema
tarão, sohre os demais lançadores em condições iguais, quer, 
em falta deles, no caso de adjudicação. 

Art. 690 — Quando o prédio emprazado vier a pertencer 
a várias pessoas, estas, dentro em seis meses, elegerão um 
cabecel, so& pena de se devolver ao senhorio o direito da es
colha. 

§ 1." — Feita a escolha, todas as ações do senhorio contva 
os foreiros serão propostas contra o cabecel, satvo a este o di
reito regressivo contra os outros pelas respectivas quatas. 

§ 2." — Si, porem, o senhorio direto convier na divisão 
do prazo, cada umxi das glebas em qv^ for dividido constituirá 
prazo distinto. — 681. 

Art. €91 — Si o enfiteuta pretender abandonar gratuita
mente ao senhorio o prédio aforado, poderão opor-se os cre
dores prejudicados com o abandono, prestando caução péUis-
pensões futuras, até que sejam pagos de suas diíoidas. — 
106, 687. 

§ 153. —' Continuação: direito ao laadêmio 

O senhorio tem direito a haver dois e meio por cento 
do preço, pelo qual a ehfitcuse e alienada (198) . 

(198) Ord. 1, 62, § 48: 4, 38. Os laadêmios dos terrenos de-
maranihas e de outros aforados pêlo Estado são devidos à fazenda na
cional (ofício de 8 de Abril de 1835, Leá n. 60, de 20 dte Outubro-
de 1938, art. 9, § 37) : o dos terrenos dIe marinha da corte à câmaTa 
municipal (Lei dte 20 de Outubro ide 1838, tít., art. 9, § 37, Fort.„ 
de 25 de Agosto de 1839). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



496 DIREITO DAS <X)ISAS 

1. Esta porcentagem, conhecida sob o nome de — 
laudêmio — (199) tem por fim compensar ao senhorio 
3 desistência do direito de tomar o domínio útil tanto por 
tanto (200). 

Daí resulta que o laudêmio só é devido das aliena
ções que dependem da opção (201), e não daqueles que a 
t:xcluem (202). Todavia, por exceção, é exigivel da desa
propriação por utilidade pública (203), e da troca por 
coisa não fungivel (204), suposto nestes dois casos não 
seja admissível a preferência do senhorio. 

(199) Sobre a origem da palavra — laudêmio — vej. MELI-O, 
,3, 11, § 17, nota, e LOBÃO, §§ 997 e seg. 

Também se designa o laudêmio pelas palavras —- quarentena, 
gttadragésíma, pois que o laudlêimo veiri a ser 1 por 40 — o que equi-
-vaJe a dois e meio por cento. 

(200) MELLO, 3, 11, § 17, ROCHA, § 552. Di/em alguns escri-
torfcs que o laudêmio é destinado a retribuir, iião propriamerate a 
•desistência da opçâò, mas a, aprowaî ão da pessoa do novo enfiteuta. 
Este modo de ver é incorreto. Na. doação, no dote, há aprovação da 
pessoa do novo enfiteuta (Ord. 4, 38, pr.) ; no entanto nestes casos 
não é devido o laudêmio. 

(201) Vej. § 152, acima. Na transação só é dtevido o laudêniio 
quando o enfiteuta demite dte si o prazo. BASB,, Ord. 4, 38, pr. n. 59, 
XoBÃo, § 1.019. 

(2Ò2) MELLO, 3, 11, § 17. Vej. § 152, acima. 
(203) Alv. de U de Dezembro de 1788, § 1 1 : . . . "depositar 

•a iniportância assim.do preço da adjuáicação, como dos latulêníios que 
-ixxaròm aos senhorios diretos". E' este o uso entre nós. 

(204) Mv. de 20 de Agosto de 1774, §§ e 2, Alv. n. 6, de 25 
•de Junho dfe 1850, LOBÃO, § 1.014. Declara o cit. Aviso que pela 
troca de terrenos de marinha foreiros por terrenos da mesma natit-
Téza se deve pagar laudêmio de ainibos, ou tenham igual valor, ou um 
valha mais dó que o outro. Desta intdligêncaa dada à Ord. 4, 38, pr-, 
se induz que o laudêmio é devido de troca do prazo, ainda por cnsa 

•aião fungivel. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DJRErrO DAS POISAS 497 

2. Para que o senhorio possa haver o laudêmio se 
requerem as condições seguintes: 

í.° Validade da alienação (205). 

2." Tradição do prazo ao novo cnfiteuta (206). 

3.° Implemento da condição de que porventura 
pende a alienação (207). Se a condição é resolutiva, como 
na venàz a retro, o laudêmio se paga desde logo (208). 

A obrigação de solvê-lo incumbe ao vendedor (209). 

3. A sua importância é calculada sobre o preço to
tal da alienação, sem desconto do valor dos melhoramen
tos, benfeitorias e acessões (210). 

(205) LOBÃO, §§ 1.001 e 1.008. 
(206) BAKB., ad. Ord. '4, 38, pr. n. 59, MELLO, 3. 11, § 17, 

n. 9, LOBÃO, Direito Enfit., § 1.001. 
(207) BARB. à cit. Ord. n. 7, MELLO, loc. cit., § 17, LOBÃO, 

Direit. Enfit., § 1.005. Como no pacto da lei comissóriã, na addictio 
in diem (Vej. POTHIER, Venit., ns. 386 e 446; 

(208) BARB. à cit. Ord. n. 58, LOBÃO, § 1.008. Mas se a venda 
se resolve pelo acontecimento da condição, não é devido novo lau
dêmio, quia non est nova venditio, séd prióris resohitio. BARB., à cit. 
Ord. n. 53, MELLO, 3, 11, § 17, n. 4. Em contrário VOET, Pandect, 
6, 3, n. 31. 

(209) Ord. 1, 62, § 48, 4, 38, pr. MELLO, 3. 11, § 17. Decret. 
n. 656, de 5 de Dezembro de 1849. Seguindo o C. C. Port., arti
go 1.693, § únic, a obrigado de pagar o laudeinio é do adquirenle. 

Sé o domínio >direto do prazo :se acha incluído em legado de uso-
fruto, o laudêmio deve ser pago ao usufrutuário. BARB. ad. Ord. 4 ; 
38, pr. n. 60. 

(210) Decret. n. 467, de 23 de Agosto de 1846. Este decreto 
fixou a inteligência da Ord. 4,38 pr. cortando as dlúvidas que a 
respeito suscitavam os antigos escritores. Vèj. LOBÃO, Direit. Enfit, 
§ 1.041, e Apêndice, Dissert., %% 40 e seguinte. Nesta Dissert. LOBÃO 
mudou de opinião, sustentando' que as benfeitorias não devan ser 
computadas para o laudêmio. 

— 32 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



498 DIREITO DAS OOISAS ^ 

Nas trocas serve de base para calculá-lo o valor da 
coisa pelo qual a enfiteuse é escaimbada (211). 

GóDIGO CIVIL 

Art. 686 — Sempre que se realizar a transferência do 
domínio útil, por venda ou dação em pagamento, o senhorio 
direto, qtie não tisar da ação, terá direito de receber do alie-
nante o laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o 
preço da alienação, si outro não se tiver fixado no título de 
aforamento. 

§ 154. — Indiuisibílídade do prazo 

1. A coisa aforada, divísivel por sua natureza, se 
torna por decreto da lei — juridicamente indivi
sível (212). 

Consiste a indivisibiíidade do prazo em formar ele 
um todo único e íntegro, que não é lícito partir em glebas, 
ou para distribuir entre compartes (213), ou para alienar 
a terceiros (214). Quer isto dizer que do prazo não se po-

(211) LOBÃO, Direito Enfit., § 1.014. 
(212) Ord. 4, 36, § Í.°: "E porquanto o foro não hâ de ser 

dividido entre muitos... Ord. 4, 96, § 23: E porque os tais bens, 
segundo a natureza dos foros, não se hão (áé partir e hão dte andar 
em uma só pessoa". Alv. de 6 de Março de 1669 e 29 de Maio die 
1775, § 19. C. C. Port., art. 1.662. 

(213) Por morte do enfíteuita passa o prazo aos seus herdeiros, 
os quais o ficam possuindo indiviso até que se faça a partilha. 

(214) O enfiteuta> qiie sem acordo db senhorio, vende uma 
parte do prazo, incorre em comisso. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO DAS COISAS 499 

dem destacar glebas ou regiões que venham a constituir no
vos prazos, distintos c separados. 

2. Tornando os prazos indivisiveis, teve a lei por 
intuito forrar o senhorio ao incômodo de cobrar a pensão 
dum grande número de devedores, e poupar-lhe ao mesmo 
tempo os prcjuizos inerentes às eventualidades de uma 
extrema divisão (215). 

A indivisibilidade, portanto, só foi criada por uti
lidade do senhorio. Deste pressuposto resulta que bem po
de ele renunciá-la, e consentir na divisão (216). E' este 
o alvitre geralmente usado entre nós nos juizos divisó
rios C217). 

(215) Ord. 4, 36, § 1.":... "por se mão confundir a pensão 
dele". Alv. de 6 de Março de 1669: "Do qual costume... resultava 
tão notável prejuízo aos senhorios de tais prazos, fazendò-se a par
tilha dele contra a forma dos emprazamentos, ,por cuja causa os ditos 
senhorios não conheciam já quem eram os caseiros, assim pela limi
tarão das terras, como pelos foros estarem divididos em partes tão 
miúdas que vinha a ficar mais fácil aos senhorios... deixá-'los perder 
que cobrá-los". Vej. LOBÃO, Direito. Enjit., § 731. 

(216) GAMA. Decis., 269, n. 1; LOBÃO, § 852. Doutrina das 
Ações, nota 155. 

Vej. os Avis. n. 19, de 11 de Janeiro de 1856 e n. 324. de 3 de 
Outubro de 1856, e Círcul. n. 288, de 8 de Outubro de 1859. Estes 
Avis. e Círcul. consagram a doutrina: 1.', que os terrenos de marinha 
aforados podem ser alienados por partes, precedendo licença; 2.°, que 
das transferências de cada uma das partes se devem passar novos 
títulos com as condições preexistentes; 3.°, que os novos fcreiros só 
são obrigados a pagar foro proporcionado à parte com que ficarem. 

(217) No nosso país se pode dizer que está em pleno vigor, o 
costume d'Entre Minho e Douro, de que fala o citado Alv. de 6 de 
Março de 1669 e a que alude MELLO (3, 11, § 18, nota), de nos 
inventários e partilhas se dividirem por glebas os prazos. Os senho
rios de ordinário se conformam com esta prática, entendendo-se com 
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3. Muitas vezes acontece incidir o prazo em estado 
de comunhão (218). A comunhão, por direito provisó
rio, tem de necessariamente cessar pela partilha. Mas na 
partilha salva-se a indivisibilidade do prazo, repartindo-
se tão somente a sua estimação (219) ; o que se obtém pe
las combinações seguintes: 

a) Ou adjudicando o imóvel aforado precipuo no 
quinhão de um dos compartes com obrigação de fazer aos 
outros as reposições devidas (no caso de exceder as forças 
do quinhão) (220) ; 

b) Ou alienando-o a um estranho, e dividindo-se o 
preço (221). 

§ 155. — Sucessão dos prazos 

Entre nós, como em outro lugar, se disse, só são co
nhecidos os prazos perpétuos puros (222). 

os herdeiros quinhoados acerca do pagamento do foro, e não raro 
conseguem deles uma pensão maior do que a que propordonalnlente 
dieveriam pagar. 

(218) O prazo se toma cotauín, ou por casamento superveniente 
do enfiteuta, ou por sucessão. 

(219) Ord. 4, 36, § 1.», 4, 96, § 23: "E porque os aforamentos 
perpétuos.... senpre se hão de partir por estimação entre os filhos 
ou herdeiros do defunto**. 

(220) Ord. 4, 36, § 1.°. 
(221) Ord. 4,96, §§23e24 . 
(222) Vej. § 139, adma. 
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Estes prazos conservam a natureza e os predicamen-
tos de bens alodíais (223). e como tais se transmitem, pela 
morte do enfiteuta, aos seus herdeiros legítimos ou testa-
mentários, segundo as regras comuns do Direito de suces
são (224), apenas com as particularidades seguintes: 

1. Na falta de descendentes ou ascendentes, de her
deiros testamentários ou colaterais, até o décimo grau, ou 
de cônjuge sobrevivente, o domínio útil se devolve ao se
nhorio direto, excluído o fisco (225), A razão é que em 
toda a constituição de cnfiteuse se subentende sempre 'in
cluída a cláusula de reversão em favor do senhorio para o 
caso de que o enfiteuta ou seus sucessores venham a falecer 
sem herdeírosi (226). 

2. Na partilha se respeita sempre a indívisibilidadc 
do prazo, dividindo-se-lhe tão somente o valor (227); 
este resultado se alcança com algum dos alvítres seguin
tes, guardada a ordem em que são expostos: 

(223) GuERKEiRO, Tract. 2, L. 2. C. 8, n. 15, Peg. íoren., 
2, c. 9. Portug. de Donatian. L. 3, c. 43, n. 26, LOBÃO, Direit. 
Bnfit., § 521, C. C. Port., art. 1,662. 

(224) Ord. 4, 96, §§ 23 e 24, MELLO, 3, 11, § 20, I,OBÃO, 
cit. § 521. 

(225) MüHLENBRUCH, § 297, II, n. 8, MACKELDEY, § 334, 
n. 4, MELÍX), 3, 11, § 20. ROCHA, § 554. C, C. Port., art. 1.663. 

(226) Esta cláusula era sempre estipulada nos antigos afora-
nientos, até que afinal revestiu a natureza de <Ereito cxMisuetudinário. 
Vej. L. TEIXEIRA, 3, 11, § 20, n. 5, in fine. 

(227) Ord. 4, 36, § 1.», 4, 96, §§ 23 e 24. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 DIREITO DAS OOISAS 

a) O prazo se adjudica prccípuo a um dos coher-
deiros, se cabe no seu quinhão (228). 

b) Excedendo as forças do quinhão, se encabeça 
no herdeiro que fôr escolhido pelo acordo da maioria, com 
a obrigação de tornar aos outros a parte do valor que lhes 
deve tocar (229). 

c) Se não é possível o acordo, ou se nenhum dos 
herdeiros quer o prazo, deve ser ele vendido em leilão pú
blico, c reparte-SC o preço (230). 

Mas se o defunto era casado, a doutrina exposta so
fre modificação, a saber: 

Se'a enfiteuse foi adquirida na constância do matri
mônio, o prazo pode ser adjudicado ao cônjuge sobrevi
vente, ou a algum dos herdeiros do cônjuge defunto, na 
forma dita (231). 

Se porem foi havida antes do casamento, partilha-se 
sempre a estimação (232) entre o cônjuge vivo e os her
deiros do morto, mas o prazo deve ser encabeçado no côn
juge que o trouxe para o casal, ou em algum de seus her
deiros (233). 

(228) Ord. 4,36, § 1.°: "Se taiiitos bens ficarem por morte do 
defunto que possa o foro caber no quinhão de cada um dos herdeiros". 

(229) Ord. 4,96, § 23; C. C. Port., art. 1.662, § 1.». 
(230) Ord. 4,96, § 24; C. C. Port., art. 1.662, § 3.». 
Os herdeiros devem nomear o cabeça, ou promover a venda do 

prazo, dentro de seis meses, sob pena de comisso. Ord. dt . 
(231) Ord. 4,96, § 24. 
(232) Fala-se na hipótese de ser o casamento por carta de me

tade. 
(233) Ord. 4,96, § 24. 
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CÓDIGO CIVIL 

Art. 681 — Os bens enfiteuticos transmitem-se por heran
ça na mesma ordem estabelecida à respeito dos álodiais neste 
Código, artigos 1.603 a 1.61&; mas, não podem ser dÀvididos 
em glebas sem consentivríento do senhorio. 

§ 156. — Como acaba a enfiteuse. 

A enfíteusie acaba: 

1. Pela perda total do imóvel aforado (234 ) . 

2. Pela prescrição da propriedade da coisa, plena 

e livre, por um terceiro (235 ) . 

(234) C. 1, in fine, C. de jur. enfit. 4,66; Alvará de 21 de 
Janeiro de 1766, MEI,LO, 3, 11, § 27, n. 1; C. C, Port.. art. .1.687. 
Se a mina é só parcial, a ei^iteuse subãste. 

(235) MüHLENBRUCH, § 297, II, n. 4, MAYNZ, § 237, not. 4, 
MEIXO, 3, 11, § 27, n, 3. Vej. 79. 

O enfiteiita que deixa passar trinta anos sem paĵ ar a pensão, 
ficará por esse fato exonerado dda, e terá destarte adquirido livre a 
propriedade que lhe estava aforada? 

Vdhos e modernos escritores discutem largamente esta questão. 
Nio entanto parece-nos que, reduzida aos seus dementos naturais, se 
íhe pode dai uma solução simples e dará. Não há prescrição aquisitiva 
sem boa fé (§ 63, acima). O enfiteuta, portanto, nunca poderá pres
crever a propriedade do prazo, porque tem dência que não lhe per-
terlce o donúnio direto. Desde que não lhe é üídto, por força da má 
fé, prescrever o imovd, segue-se que o senhorio direto conserva o seu 
domíniio, e poderá a todo tempo invocar a reivindicação. O enfiteuta, 
incurso em comisso por não ter pago a pensão, há de necessariamenibe 
sucumíbir. 

Bem potífe acontecer que o enfiteuta seja sucessor de outro, e que 
portanto ignore a existênda da enfiteuse. Mas, ainda nesse caso, a 
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Nestes dois casos, da extinção da enfiteuse não resul
ta a consolidação do domínio útil no direto (236) . 

3. Pela resolução do domínio daquele que a consti-
tue (237) . 

4. Pela renúncia que o enfiteuta faz do domínio 
útil em favor do senhorio (238) , 

5. Pela conftxsão, isto é, quando o senhorio se tor
na herdeiro do enfiteuta, ou o enfiteuta do senho
rio (239) . 

6. Pela opção do senhorio, no caso de aliena
ção (240) . 

7. Pela caducidade, isto é, quando o enfiteuta se 
fina sem herdeiros (241) . 

8. Nos casos em que o enfiteuta incorre em comis-
so, a saber: 

pirescrição será imjpossivd, porque a posse vem eivada do vício da 
posse do antecessor. Vej. § 72 acama, acerca da acessão da posse. 

J>Ião é mister dizer que o enfiteuta, como qualquer outro possui
dor, poderá prescrever o prazo, se inverter a posse; mas em tal caso 
deixará de possuir como enfiteuta, e assumirá nova posição jurídica. 
Vej. acima, ^73. 

(236) Vej. nota 249, abaixo. 
(237) Vej. § 27, acima. 
(238) C. 3 C. dfe fund patrim. 11, 65; MELLO, 3, 11, § 27, 

n. 2. Para está renúncia é mister a aceitação do senhorio. A razão 
é simples, vem a ser — que as relações de dÍTeitos criadas pelo com-
curso de d̂ uas ou mais pessoas, de ordânário não se desfazem, senão 
.peJo acordo de todos. 

(239) MAYNZ, § 237, n. 3. 
(240) Vej. § 152, adma. 
(241) Vej. § 155, acima. 
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a) Se causa, dolosa ou culposamente, grave dete
rioração à substância da coisa aforada (242). 

b) Se deixar passar, sem solvcr a p«nsão, três anos 
nas enfiteuscs seculares, dois nas eclesiásticas (243). O 
pagamento da pensão depois de vencida não releva do co-
misso, nem a aceitação por parte do senhorio significa re
núncia (244); todavia, na enfiteuse eclesiástica o foro pe
de ser utilmente pago, enquanto a lide não é contesta
da (245). 

c) Se aliena a enfiteuse por qualquer título, sem 
prévia denúncia ao senhorio (246). 

Não pode o senhorio por própria autoridade expul
sar do imóvel ao enfiteuta que incorre em comisso, mas 

(242) Novel, 7, c. 3, § 2, Novel. 120, c. 8, MELLO, 3, 11, § 27. 
O C. C. Port. (art. 1.672) só impõe a pena de coimisso quando a de
terioração é tal que o valor ád prazo se toma inferior ao capitei oor-
rtespottidente ao foro e mais tim quinto. 

(243) Qrd. 4. 39, pr . e §§ 1 e 2 . 
(244) Otd. 4, 39, § l.«: "Nem será relevado do oomi-sso... 

ainda que lhe o senhcirio receba, salvo se expressamente lhe aprouver 
dle lhe aoeâtar a dita purgação e o relevar do comisso". 

(245) Ord. 4, 39, § 2."; Porem neste caso poderá o foreiro 
fyurgar a mora dê não ipagar. oferecendo a» senhorio as pensões 
devidas em qualquer tempo, antes que seja citado em juizo, ou depois 
de ákaàcK, oferecendo-as antes da lide contestada". 

Os foreiros de terrenos de marinha incorrem em comisso «os 
nüeamos casos que os foreiros em geral. Ord. n . 308, de 2 !dè jL'lho 
de 1841. Avis. h . 376, de 12 de Novembro de 1856, é de 15 de 
Novembro de 1858. 

(246) Ond. 4, 38. 
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deve invocar a intervenção da justiça, recorrendo à ação 
competente (247) . 

O comisso é de si odioso: daí a tendência que a ju
risprudência prática sempre mostrou para ampliar os mo
tivos da escusa (248) . 

A conjunção do domínio útil com o direto é o que 
em direito se chama, cm sentido genérico, — consolida
ção (249) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 692 — A enfiteuse extingice-se : 

I — Pela natural deterioração do prédio aforado, quando 
chegue a não valer o capital correspondente ao foro e mais 
um quinto deste. 

II — Pelo comisso, deixando o foreiro de pagar as pen^-
soes devidas, por três anos consecutivos, caso em que o se
nhorio o indenizará das bemfeitorias necessárias. 

III — Falecendo o enfiteuta, sem herdeiros, salvo o di
reito dos credores. 

(247) DoNNEAU, Com. 9 ç. 15. VOET., 6,3, n. 51, MELI.O, 
3 11 S 27 

(248) 'MELLO, 4, 11, § 27, LOBÃO, Direit. Enjit., § 1.113. 
ROCHA, § 557, 2.». 

Sobre as coisas de escusa, vej. LOBÃO, §§ 780 e seg. 
A falta de pagamento do laudêmio não, induz comisso. Por ser 

pena, o ccanisso só é admdsável nos casos expressos nas leis. 
(249) MELLO, 3, 11, § 27: "Consolidado genera;Iiter signifícat 

uitriusque dominii in eadem personna CQnjtmctíonem (piacuinque de 
causa". 
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Art. 693 — Todos os aforamentos, salvo acordo entre as 
partes, são resgataveis trinta anos depois de constituídos, me
diante pagamento de vinte pensões anuais pelo foreiro, que 
não poderá no seu contrato renunciar o direito ao resgate, 
nem contrariar as disposições imperativas deste capitulo. 

§ 157. —Subenfiteuse 

E' permitido ao enfiteuta subenprazar a enfiteu-
se (250) . 

O subenprazamento produz as seguintes relações de 
direito: 

1. O domínio útil se transfere inteiro ao subenfi
teuta (251) , o qual fica destarte siubrogado em todos os 

(250) VAI.ASC., Quest., 13, n. 19, MELLO, 3, 11, § 12, n. 4. 
IX)BÃo, Direit. Bnfit., § 37. O C. C. Port, (art. 1.701) proibiu o 
contrato de subenfiteuse, para o futuro. 

A subenfiteuse é pura criação do Direito Consuetudinário. A res
peito dda uão tentos lei escrita: fazem-lhe alusão uma ou outra Id. 
Decret. n. 5.581, de 31 de Março de 1874, art. 4, § 7 e art. 24, § 6. 

(251) P ^ . Forens., 2, págs. 878 "e seg. PINNEII», Disput. 

4, § l.»ii. 54. 
•Controvertiam os vdlios praxistas a questão de saber se o sübelm-

prazamento importa a perda do domínio útil para o enfiteuta e a 
tiranslação do mesmo dominio ao subenfiteuta. Reconhecem todos que 
0 subenfiteuta exerce sobre a coisa aforada os mesmos direitos reais 
que exercia o enfiteuta. Deste dado resulta invendvelmente que p sub-
aifiteuta, pelo subemprazamento, adquire 'domínio útil sobre a coisa. 
Se o subenfiteuta adquire o domínio útil, é evidente que não pode 
rétê-io o enfiteuta porque é absurdo que duas pu mais pessosis tenham 
in solidum domínio, qu^ pleno, quer util sobre á mesma coisa. Vej. 
1 30, ax:imQ.. 
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iireitos do enfiteuta (252), com a obrigação porem de pa-
[ar-ltie anualmente um certo foro (253). 

2. O enfiteuta perde, em conseqüência, o domínio 
itil, mas reserva para si um foro, de ordinário, maior que 

pensão que pagava e continua a pagar ao senho-
io (254). 

3. O senhorio mantém todos os seus direitos. 
255), a saber: 

Para com o enfiteuta, o direito de haver a pen-
io (256). 

Para com o subenfiteuta, todos os direitos que lhe 
>mpetiam contra o enfiteuta acerca díi coisa «afo-
ida (257). 

4. O comisso, em que porventura incorra o sub-
ifiteuta, extingue a enfiteuse mesmo em relação ao en-
teuta (258). 

(252) LOBÃO, § 39, n. 2. Como o de cultivar o terreno, edificar 
le, demolir. 

(253) LOBÃO, Direit. Enfit., § 37, ROCHA, § 561. 
O direito que o enfiteuta se reserva de haver do subenfiteuta 

i foro, é elemento substancial da subenfiteuse. Sem o dito direito 
o há subenfiteuse, senão uma mera alienação da enfiteuse; 

(254) LOBÃO, § 39, n, 2, ROCHA, § 561. 
(255) LOBÃO, § 38, nota, § 39, n. 2. 
(256) LOBÃO, § 39, n. 2. O subenfiteuta é soEdariamehte res-

nsavel com o enfiteuta pda pensão devida ao seidiorio. LOBÃO, 1OC> 
ida. 

(257) LOBÃO, § 38, nota, § 39, n. 2. 
(258) GAMA, Decis., n. 147, n. 2, Deds. 244, n. 8. PINHEIRO.-

*iíí. 2 Seot. 4, n. 46, LOBÃO, § 38, n. 4. Se o subenfiteuta cai em 
nisso por não pagar foro ao enfiteuta, o doimímo útil voftta ao se-
MÍO. LOBÃO, § 38, Not. n. 5, 
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5. O contrato da subenfiteuticação está sujeito às 
mesmas formalidades da enfiteuse: — deve ser denunciado 
ao senhorio para que possa ele exercer o direito de opção 
(259) , ou impugnar a pessoa do subenfiteuta (260) . 

Deste contrato e igualmente devido laudêraio: o lau-
dêmio se paga ao senhorio (261) . 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 694 — A sub-enfiteuse está sujeita às mesmas dis
posições qtie a enfiteuse. A dos terrenos de marinha e acres
cidos será regulado em lei especial. 

§ 158. — Ações relativas à enfiteuse 

Assim ò senhorio direto como o enfiteuta se acham 
armados das ações necessárias para a defesa e proteção de 
seus direitos. 

A) O senhorio direto pode invocar as ações se
guintes: 

(259) LOBÃO, § 38, 3.". Neste caso o •senhorio, fazendo a opção, 
se torna sub-enfiteuta do enfiteuta. LOBÃO, § 39, n. 5.*. 

(260) Alv. de 20 de Agosto de 1774, § 2 (artg. CALDAS, de 
renovat. Q. 13, n. 51, PINHEIRO, Pw/^ttí. 2, Sect. 4, n. 66, MKUX>, 
•3, 11, § 12, n. 4. Em contrário, mas sem fundamento, LOBÃO, Dissert. 
no Ap. do Direit. Enfit. 

(261) GAMA, Decis. 244, ns. 7 e 8, Deds. 329, n. 5, CALDAS 
Mxtitct. cap. 16, ns. 34 e 39, Doutrina das Ações, nota 937. Desde 
que se reconhedi ao senhorio o dSireito de Cjp^o, não se lhe pode 
negar o direito ao laudêmio —corolário. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



510 DIREITO DAS COISAS 

I. Reais. 

1.* A de reivindicações, para haver o prazo; 

a) Contra qualquer terceiro que injustamente o de
tenha, ainda mesmo durante a enfiteuse (262). 

b) Contra o próprio enfiteuta, quando ocorre al
gum dos fatos que induzem a consolidação (263). 

2.* A confessaria, para fazer reconhecer as servidões 
ativas do prazo (264). 

3.* A negatória, para repelir a imposição de ser
vidões passivas indevidas (265). 

I.. E as pessoais: 

1.* Pelo foro (266). 

2.* Pelo laudêmio (267). 

3.* A ordinária de comisso (268). 

B) Ao enfiteuta compete: 

(262) VALASC. Jur. Enfit., Q. 14, n. 3, LOBÃO, Direít. Enfit., 
§ 1.260. Reivindicando o prazo, deve ek ser entregue ao enfiteuta. 
Bagn. cap. 4, n. 73. > 

(263) LOBÃO, Direit. Enfit., % 1.262. 
(264) Vej. § 135, acima. 
(265) Vej. §87, adma. 
(266) . LOBÃO, § 2.269, Doutrina das Ações, § 391. A execução 

pode recair tanto nos frutos, como no próprio prazo. Alv. de 4 de 
Julho de 1768, § 4. Vej. C. C. Port., art. 1.685. 

(267) LOBÃO, § 1.284, Doutrina das Aç., § 399. Tanto a ação 
pelo foro, como a de laudêmio, são executivas. 

(268) LOBÃO, §§ 1.196 e seg. Doutrina das Ações, § 397. 
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I. Ação pessoal para obrigar o senhorio a lhe fazer 
tradição do imóvel que lhe aforou (269). 

II. E as reais: 

1.* De reivindicação do prazo, de què já tem tra
dição, contra o próprio senhorio (270), ou contra qual
quer terceiro que indevidamente dele esteja de posse (271). 

2.* A confessória (272). 

3.* A negatória (273). 

C) Com o prazo o senhorio transfere a posse ao 
enfiteuta (274) : daí o direito que tem o enfiteuta de exer
cer todos os interditos criados para a defesa e reivindicação 
da posse (275). 

(269) LOBÃO, § 1.287, Doutrina das Ações, § 403, n. J,. 
(270) Fr. 1, § 1." D. Si ager vect. 6, 3. No caso de que o 

senhorio, depois de ter feito tradição do prazo, o tomasse, esíbulhando 
o enfiteuta. 

(271) IvOBÃo, § 1.318, Doutrina das Ações, § 84, nota 154 e 
nota 120. 

(272) Vej. § 135, adma. 
(273) Vej. § 87, acima. 
(274) Vej. § 147, acima. SAVIGNY, Posse, §§9, 12 a 24. A 

posse do enfiteuta pertence à classe da posse derivada. Vej. adma 
§ 12, I I . \ 

(275) Vej. §§ 18 a 23, adma. 
O senliorio se reputa cooiservar a posse tão somente para a pres

crição (ad üsucapionem). Se o senhorio estava em posse hábil para 
prescrição da coisa que aforou a terceiro" a prescrição continua a 
correr em seu favor. 
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CÓDIGO CIVIL 

DAS RENDAS CONSTITUÍDAS SOBRE IMÓVEL 

No direito anterior ao Código Civil havia o ônus do le
gado de prestações ou alimentos expressamente consignado no 
imóvel, mas não havia este direito real das rendas constituí
das sobre imóveis. 

O Código Civil o criou neste capíttdo VII: 

"Art. 749 — No caso de desapropriação, por necessida/íe 
ou utilidade pública, de prédio sujeito à constituição da renda 
(arts. 1.424 a 1.431), aplicar-se-á em constituir outra o preço 
do imóvel obrigado. O mesmo destino terá, em caso análogo, 
a indenização do seguro. 

Ari. 750 — O pagamento da renda constituida sobre um 
imóvel incumbe, de pleno direito, ao adquirente do prédio gra
vado. Esta obrigação estende-se às rendas vencidas antes da 
alienação, salvo o direito regressivo do adquirente contra o 
alienante. — 677." 

Art. 751 — O imóvel sujeito a prestações de renda pode 
ser resgatado, pagando o devedor um capital em espécie, cujo 
rendimento, calculado pela taxa legal dos juros, assegure ao 
credor renda equivalente. — 1.063. 

Art. 7õ2 — No caso de falência, insolvência ou execução 
do prédio gravado, o credor da renda tem- preferência aos ou
tros credores para haver o capital indicado no artigo ante
cedente. 

Art. 753 — A renda constituida por disposição de ülUma 
vontade começa a ter efeito desde a morte do constituinte, mas 
não valerá cOntra terceiros adquirentes, enquanto não trans
crita no competente registo. 
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Art. 754 — No caso de transmissão do prédio gravado a 
muitos sucessores, o omis real da renda continua a gravá-lo 
em todas as suas partes. 

A renda constituída sobre imóvel é um direito real tem
porário gravando determinado imóvel e estabelecendo para o 
seu proprietário a obrigação de pagar, em prestações, certa 
soma. 

BT temporária e pode ser constituida por testamento ou 
por ato intervivos. 

A pessoa que recebe o imóvel e fica na obrigação do pa^ 
gamento, chama-se rendeiro ou censuário. Pode ele dispor do 
bem gravado, mas o adquirente responde pelo ornis e conti
nuai na obrigação de fazer os pa,gamentos das rendas vencidas 
e por vencer. 

Desde que o rendeiro se disponha a pagar de uma s6 vez 
a soma que, constituindo capital, assegure ao credor renda 
equivalente, pode fazê-lo, e aquele não tem o direito de recusar, 

No caso de ser objeto duma execução contra o rendeiro, 
o imóvel gravado será vendido em praça e o produto é em
pregado na constituição do capital que dê a renda, calculada 
aas juros de seis por cento ao ano, qu» são os juros legais. 

Sendo o imóvel transmitido a diversos herdeiros do cen
suário, ficam todos eles solidariamente responsáveis pela obri
gação e si o credor obtém o pagamento de um, são os demais 
responsáveis perante este, na proporção de stias partes. Em 
o Capítulo XIII, dispõe o Código Civü sobre a constituição 
da renda. 

Art. 1424 — Mediante ato entre vivos ou de Mtima vorv-
tade, e título oneroso ou gratuito, pode constituir-se, por preço 
determinado, em l>enefíeio próprio ou alheio, uma renda ou 
prestarão periódica, entregando-se certo capital, em imóveis 
ou dinheiro à pessoa que se obrigue a satisfaeê-la. — 1426» 
1431. 

— 33 
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Art. 1425 — E' nula a constituição de renda em favor de 
pessoa já falecida, ou que, dentro nos dias seguintes, vier a 
falecer de m/)léstia que já sofria quando foi celebrado o conr 
trato. 

Art. 1426 — Os bens dados em compensação da renda 
caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela 
^e obrigou, 

Art. 1427 — Si o rendeiro ou censuario, deixa de cum-
'prir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acio-
TiáAo assim para que lhe pague as prestações atrazadas, como 
para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão 
do contrato. — 1092, § único. 

Art. 1428 — O credor adquire o direito à renda dia a 
dia, si a prestação não houver de ser paga adeantada, no co-
Tneço de cada um dos períodos prefixos. 

Art. 1429 — Quando a renda fôr constituída em benefí
cio de duas ou mais pessoas, sem, determinação da parte de 
cada uma, entcTide-se que <as seus direitos são iguais, e, salvo 
estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à 
parte dos que morrerem. 

Art. 1430 — A renda constituída por título gratuito pode, 
por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pen-

'dentes e futuras. Esta isenção existe de pleno direito em fa
vor dos rrumtepios e pensões alimentícias. 

Art. 1431 — A renda vinculada a um imóvel constituía 
direito real, de acordo com o estabelecido nos arts. 749 a 754 
574, VI. 
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fflistão 133 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



518 INDICÊ 

Título segundo: Tradição e transcrição 16f 
Título terceiro: Aquisição de írutos da coisa allieia 207 
Tíiulo quarto: Prescrição aquisitiva .:. ... . . . . . . . . . . . . . 215 

CAPÍTULO III 

Ações que nascem do domínio . , . . . . . 267 

CAPÍTULO ÍV 

Como se perde o domínio 295 

FARTE SEGUNDA 

Direitos reais (de uso e gozo) na coisa alheia 

CAPÍTULO I 

Usufruto 303 

CAPÍTULO II 

Uso e lícJjitação 363 

CAPÍTULO III 

Servidões 369 

CAPÍTULO IV 

Enfiteuse 449 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direito das Coisas - Volume I (edição fac-similar), de 
Lafayette Rodrigues Pereira, foi impresso em papel vergê 
areia SSg/m^, nas oficinas da SEEP (Secretaria Especial 
de Editoração e Publicações), do Senado Federal, em 
Brasília. Acabou-se de imprimir em setembro de 2004, 
como parte integrante da Coleção História do Direito 
Brasileiro - Série Direito Civil (Volume 8). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


